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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 29-én megtartott nyilvános
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Tájékoztató a település közterületeinek, közútjainak
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Tájékoztató a 2014. május 25-i Európai Parlamenti
képviselők választásának végrehajtásáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. május 29-én 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, Dr. Csúri Csaba, Kerékjártó Tibor, Németbné Gerecs Judit
k é p v i s e 1 ő k,
Kovács Károly képviselő bejelentéssel távol.
Dr. Bartók László jegyző,
Nem képviselő bizottsági tagok: Hegedűs Zsolt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja, Dr.
Czifra Mária, Fejes Károlyné Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság tagjai
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Meghívottak részéről: Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Csapó Pálné SZKTT Szociális
Szolgáltató Besenyszögi Központ vezetője, Bódi Krisztina SZKTT Szajoli telephelyvezető,
Martossy Szilárd falugazdász
Jegyzőkönvvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó
Szöllősi József polgármester úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van6fö.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok változatlanul hagyásával, felvételre
javasolja 10. napirendi pontként az Európai Parlamenti képviselő választások eredményéről
szóló írásos tájékoztatót.
Külön köszöntöm ülésünkön a meghívott vendégeinket és kérésüket teljesítve a 6. és 9.
napirendi pontokat, a tájékoztatót követően fogjuk megvitatni.
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. Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről
Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója
Kistérségi Társulás Szajoli szolgáltatási helyének vezetője

3. Tájékoztató a település mezőgazdaságának helyzetéről, az aktuális feladatokról
Előadó: Martossy Szilárd falugazdász
4. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szab ályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
5. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
6. Szajol Község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
7. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás finanszírozása
Előadó: Szöllősi József polgármester
8. A 2013. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi munka értékelése
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető
9. Tájékoztató a település közterületeinek, közútjainak állapotáról, továbbfejlesztésük
lehetőségeiről
Előadó: Szöllősi József polgármester
10. Tájékoztató a 2014. május 25-i Európai Parlamenti képviselők választásának
végrehajtásáról
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
11. Egyebek
A zárt ülés napirendje:
1. „Szajol Község Díszpolgára” cím adományozásáról szóló döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester
2. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Berkesiné Csinger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke
INTERPELLÁCIÓ
Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Megkérdezem, hogy szándékozik-e valaki
interpellációs kérdést megfogalmazni?
Amennyiben nincs, térjünk rá az első napirendi pont megvitatására.

1.! N a p i r e n d
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
és az elvéEzett tevékenyséEről
(Irásos tájékoztatók a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Toronyi János ügyében a bírósági tárgyalás lezárult, birtokvédelem miatt
indították a pert, önkormányzatunk tanúként volt beidézve a tárgyalásokra. Az országgyűlés
május 6-át „Jászkun Emléknap”-á nyilvánította, az emléknap tiszteletére a megyeházán
emlékülésen vettem részt. Május 14-én a Szegfű Klub szervezésében „Barangolás Szajolban”
elnevezésű rendezvény volt, több mint 100 fővel körbejártuk az intézményeinket, mutattuk be
Szajol „nevezetességeit” a küldöttségnek. Nagyon különleges volt ez a rendezvény.
Kocsordon rendezték meg a Humanitárius települések IV. Országos találkozóját. Minden
évben más színhelyet választanak a szervezők, legelőször Szajolban volt. A LEADER
pályázatból felújított templomunk első részének végéhez értünk, még mozgáskorlátozott
parkolót épít a kivitelező. Május 26-án a 8. b. osztályos tanulók rendhagyó történelem órát
tartottak a hivatalban, állampolgársági ismereteket tanultak. Június elején pedig a 8. a.
osztályos tanulók fogják felkeresni a hivatalt. Amennyiben kérdés van a tájékoztatómból,
válaszolok rá.
Bernát JuHanna: A másodjára megvalósuló „Vízre Szajol” elnevezésű rendezvény július 19én kerül megrendezésre.
Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény a tájékoztatókkal kapcsolatosan?
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.
A testületi ülés a 6. napirendi pont megtárgyalásával folytatja munkáját.

6.! N a p 1 r e n d
Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Még egyszer köszöntöm a napirendi ponthoz meghívott vendégeinket,
kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Csapó Pálné: Köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. Néhány gondolattal szeretném
csak kiegészíteni szakmai beszámolónkat. Nagyon örülök, hogy Szajolban is megnyílt az
Idősek Klubja. Kultúrált körülmények között pihenhetnek, szórakozhatnak az idősek. A
programok is színvonalasak, zökkenőmentesen folyik a munka. Ha a beszámolóval
kapcsolatosan kérdésük van, válaszolok rá.

Bódi Krisztina: Nincs szóbeli kiegészítésem, ha kérdés merül fel, természetesen válaszolok
rá.
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, kérdés, vélemény van-e a tájékoztatóval
kapcsolatosan?
Bernát Jullanna: Én is nagyon jó véleményeket hallottam az idősektől a kiubra vonatkozóan.
Szeretnek bejárni,az idősek, és nagyon kedvelik a programokat, melyekkel kedveskednek a
kollégák nekik. Elvezik a gépkocsival történő szállítást, minden alkalommal megjegyzik,
hogy milyen jó ötlet volt ez a vásárlás. Szeretnek autózni, sokan csak a boltig, vagy addig sem
tudtak elmenni és rácsodálkoznak, hogy mennyit fejlődött Szajol.
Szöllősi József: Engem is sokan megállítanak az idősek közül, és lelkesen mesélik, hogy
megváltozott az életük, amióta beléptek a klubba. A civilszervezetek is betársultak már a
programok szervezésébe, előadásokat tartanak az idősek számára.
Berkesiné Csin2er Gabriella: Nagyon alapos mindkét szakmai beszámoló, köszönjük a
tájékoztatást. Egy benniakásos idősek otthona Szajolban is jó leniie. Milyen feltételeknek kell
megfelelnie egy otthonnak? Természetesen az anyagi fedezet mellett.
Csapó Pálné: Besenyszögön 19’78-ban épült meg az otthon, majd 1990-ben pályázat útján
20 férőhellyel bővítettük. Nagyon kemény előírásokat kell betartani egy otthon építésnél,
azonban nekem az a véleményem, hogy normatív támogatást nem kapna Szajol, ha lenne is
egy otthon, hiszen nem kötelező feladata egy községi önkormáiiyzatnak. Engedélyt sem ad ki
az NRSZH ezért, engedély nélkül pedig nincs normatív támogatás. Biztos vagyok abban,
hogy népszerű lenne, de hangsúlyozom, nem kötelező feladata az önkormányzatnak.
—

—

Szöllősi József: Van-e még kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a beszámolóban leírtakkal egyetért, és
azt tudomásul veszi.
6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a beszámolóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.
Szajol Telephelyének szakmai beszámolóját is elkészítette telephelyvezetőnk, van-e kérdés,
vélemény?
Bernát Julianna: Úgy gondolom, hogy nehéz feladat az időskorúak ellátása, gondoskodása.
Orülök annak, hogy gondozottjaink elfogadták gondozónőjüket, bizalommal fordulnak
hozzájuk, dicséretre méltó munkát végeznek. A tájékoztatót elfogadásra javaslom, és a
telephely dolgozóinak további jó munkát kívánok.
Szöllősi József: Csatlakozom az alpolgármester asszony jó kívánságaihoz, és büszke vagyok
arra, hogy ilyen felkészült, segítő emberek foglalkoznak az időseinkkel. Amennyiben további
vélemény nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a Szajoli Telephely szakmai
beszámo lójával egyetért.

6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a
epviselő-testület egy angú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a beszámolóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.
Csapó Pálné és Bódi Krisztina további jó munkát kívántak és elhagyták a tanácskozó termet.

9.! N a p i r e n d
Tájékoztató a település mező2azdasá2ának helyzetéről, az aktuális feladatokról
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Köszöntöm testületi ülésünkön Martossy Szilárd falugazdász urat. Kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni?
Martossy Szilárd: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Néhány gondolatot
szeretnék kiemelni a tájékoztatómból. Január 1-től újjászerveződött az agrárkamara, közel 600
fó falugazdász dolgozik az országban. Május 23-án ünnepséget szerveztek a falugazdászok
számára, ahol kitüntetéseket is adtak a több éves szakmai munkákra. A szajoli őstermelők
bizalommal fordulnak felém, úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot alakítottunk ki. Amennyiben
kérdésük van, válaszolok rá.
Szöllősi József: Az
zsebszerződéseket?

Új

főldtörvény

bevezetésével

ki

tudják

szíírni

valóban

a

Martossy Szilárd: Szigorúbb lett az eljárási rend, valóban nehezebben juthatnak földhöz az
első földtulajdonosok, de úgy vélem, hogy aki földet akar venni, az megtalálja a kiskaput.
Sző hősi József: Kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a település mezőgazdaságának
helyzetéről, az aktuális feladatok meghatározásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal és azt tudomásul veszi.
Martossy Szilárd elhagyta a tanácskozó termet.

2.! N a p i r e n
Szajol Közsé2 Onkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk a tervezetet. Merült-e fel valakiben
ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény?

Nincs.
Kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért, kézfeltartássa je ezze.
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
5/2014. (V. 29.) rendelete
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

3.1 N a p I r e n d
A helyi köztemetőről és a temetkezés rend jéről szóló önkormányzati rendelet
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A napirendi pontot tárgyaltuk az együttes bizottsági ülésen is, van-e ezzel
kapcsolatosan kérdés?
Nincs.
Kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (V. 29.) rendelete
A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

4.! N a p 1 r e n d
Szaj ol Közsé2 Közbiztonsá~i és Bűnme2előzési Koncepció ~ a
(Irásos koncepció és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A koncepció tartalmazza az általános feladatokat,
elképzeléseinket. Együttes bizottságok támogatják az elfogadását.

hosszú távú

Kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem kézfeltartással jelezze, aki egyetért a koncepcióval és a határozati
javaslattal.
6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2014. (V. 29.) határozata
Szajol Község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadásáról
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Koncepcióját a melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: folyamatos
Értesühiek:

1.! Képviselő-testület tagjai helyben
2.! Irattár

5. N api rend
A kéményseprő-ipari közszol2áltatás finanszírozása
(Irásos megkeresés a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen részletesen megvitattuk, a bizottságok támogatják
azon javaslatunkat, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjkompenzációját nem tudjuk
költségvetésünkből finanszírozni. Kérem, aki egyetért a nemleges nyilatkozat utólagos
elfogadásával, 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
25/2014. (V. 29.) határozata
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás finanszírozásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kéményseprő
ipari közszolgáltatás Szajol településre eső 2.O’70.000,- Ft összegű díjkompenzáció
megfizetését nem vállalja.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Ertesülnek: 1.! Képviselő-testület tagjai helyben
2.! Irattár

7.1 N a p i r e n d
A 2013. évi 2yámhatósá2i és zvermekvédelmi munka értékelése
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
Dr. Bartók László: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Lévainé Rajki Orsolva: Nincs szóbeli kiegészítésem, amennyiben kérdés van, válaszolok rá.
Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény?
Bernát Julianna: Igyekszünk mindent megtenni a gyermekek egészséges növekedéséért,
azonban nehéz feladat ez a mai gazdasági helyzetben és környezetben, hiszen valóban sokan
küzdenek anyagi gondokkal, a mindennapi megélhetéssel.
Szöllősi József: Merült-e fel valakiben még kérdés, vélemény az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem,
megfogalmazottak egyetért.

kézfeltartással

jelezze,

aki

a

határozati

javaslatban

6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2014. (V. 29.) határozata
Szajol településen 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátására vonatkozó átfogó értékelés elfogadása
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Jegyző előterjesztésében megtárgyalta a
településen végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó átfogó
értékelést.
A Gyvt. 96.~ (6) bekezdése alapján elkészített beszámolót elfogadja.

Ertesülnek:
1.1 Képviselő testület tagjai H.
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szocia is és Gyámhivatala
3.1 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató
4./Igazgatási csoport H.
5.1 Irattár H.

8.! N a p 1 r e n d
Tájékoztató a település közterületeinek. közútjainak állapotáróL továbbfejlesztésük
lehetőséEeiről
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Sajnos egyre kevesebb Pénz van az utak felújítására. Van-e kérdés, vélemény
a tájékoztatóval kapcsolatosan?
Kerékiártó Tibor: Úgy gondolom, hogy nincs okunk panaszra, a tájékoztatóból kitűnik,
hogy 94,5 %-os a kiépített úthálózatunk. Az igaz, hogy egyre több útszakaszt kellene
felújítanunk, de az anyagi hátterürik azonban véges.
Szöllősi József: Van-e még 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.

10. N a p i r e n d
Tájékoztató a 2014. május 25-i Európai Parlamenti képviselők választásának
végrehajtásáról
(Irásos eredmény a jegyzőkönyv melléklete!)
Dr. Bartók László: Az Európai Parlamenti képviselők választási eljárása probléma nélkül
lezajlott. A választási eredményt a Szajoli Krónikában is megjelentettjük, de a tájékoztató
mellékletében is megtalálhatók az eredmények.
Szöllősi József: Köszönjük a jegyző Úr szóbeli kiegészítését, van-e kérdés a tájékoztatóval
kapcsolatosan?
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.

11./N a p i r e n d
Egyebek
Szöllősi József: A Trianoni Békediktátum 94. évfordulója alkalmából történő megemlékezés
2014. június 4-én 16 órakor lesz, a meghívókat kiosztottuk az ülés megkezdése előtt,
mindenkit szeretettel várunk.
Kászon községbe testvérközségünkbe június 6-től június 9-ig a Pihikönsdi hétvégén, a
hivatal apparátusa elutazik, a pénteki napon zárva lesz a hivatal.
A Holt-ág vízfeltöltését megrendeltük, a jövő héten kezdődik a víz szivattyúzása, úgy
gondolom, hogy még a hosszú hétvége előtt befejeződik a töltés.
—

Van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakhoz, illetve közérdekű bejelentése?
Amennyiben nincs, megköszőnöm mindenkinek a munkáját, hozzászólásait, nyílt ülésünket
bezárom, a képviselő-testület a zárt üléssel folytatódik tovább.

K.m.f.

Szö11ősN~~ef
polgármest~r

I

k Lász Ó
jegyző

JELENLÉTI ÍV
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános üléséről

2014. május 29-én

1.

Szöllősi József

polgármester

2.

Bernát Julianiia

alpolgármester

3.

Berkesiné Csinger Gabriella

képviselő

4.

Dr. Csúri Csaba

képviselő

5.

Kerékj ártó Tibor

képviselő

6.

Kovács Károly

képviselő

7.

Németbné Gerecs Judit

képviselő

Dr. Bartók László

% e.~w-~cxt

*

cu.&’_4..

jegyző

Nem képviselő bizottsági ta2ok:
Hegedűs Zsolt

Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja

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

Szociális, Wj. és Kult. Biz. tagja

1~ ~4~&

Fejes Károlyné

Szociális, líj. és Kult. Biz. tagja

~T~eQ~

Po1~ármesteri Hivatal részéről:
Szekeres Edit

gazdaságvezető

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető

~-.

MeEhívottak:
Boldog István

országgyűlési képviselő

Dr. Szűcs Sándorné

könyvvizsgáló

Czékmási Csilla
Sinka Edit

~)
.3N

Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgató
Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató

Csapó Pálné SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ
Bódi Krisztina

SZKTT Szajoli telephelyvezető

Lengyel István

esperes

Martossy Szilárd

falugazdász

Lakossá2 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. május 29-én (csütörtökön)

15.30 órai kezdettel ülést tart

melyre ezúton tisztelettel
meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tai~ácskozó helyisége
A nyilvános ülés napirendje:
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről és
az elvégzett tevékenységről
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester
Bernát Julianna alpolgármester
2. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
3. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester
Dr. Bartók László jegyző
4. Szajol Község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás finanszírozása
Előadó: Szöllősi József polgármester
6. Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről
Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója
Kistérségi Társulás Szajoli szolgáltatási helyének vezetője
7. A 2013. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi munka értékelése
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető

8. Tájékoztató a település közterületeinek, közútjainak állapotáról, továbbfejlesztésük
lehetőségeiről
Előadó: Szöllősi József polgármester
9. Tájékoztató a település mezőgazdaságának helyzetéről, az aktuális feladatokról
Előadó: Martossy Szilárd falugazdász
10. Egyebek

A zárt ülés napirendje:
1. „Szajol Község Díszpolgára” cím adományozásáról szóló döntés
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester
2. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Berkesiné Csinger Gabriella Szociális, I~úsági és Kulmrális Bizottság elnöke

A nyilvános ülés napirendje a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtárban megtekinthető!

Szajol, 2014. május 23.
i Jó’~f
‘polgármester \

Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajo1~ Rózsák tere 1.

Tájékoztató

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. május 29-én tartandó ülésére
a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Máj. 1.
2.
5.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
17.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.

Majális
„Labda Nap” a Szent István király úton
Balogh Istvánné 90 éves lakosunk köszöntése
Bírósági tárgyalás Toronyi János ügyében
Tiszapüspöki Társulási ülés
Jászkun emlékülés a Megyeházán
„Múlt és jövő” című kiállítás megnyitója a Közösségi Házban
Apparátusi ülés
Intézményvezetői ülés
„Barangolás Szajolban” Szegfű Klub megyei rendezvénye
Vasutaskör gázbekötésével kapcsolatos ügyek intézése
Kocsord Humanitárius települések IV. Országos találkozója
Kooperációs ülés a műszaki csoporttal
Esküvétel a szavazatszámláló bizottságok delegált tagjaitól
Területi bejárás a templom LEADER pályázatával kapcsolatosan
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet küldöttgyűlése Cserkeszőlő
Gyermeknap a Szabadidőparkban
Európai Parlamenti képviselői választás
Történelemóra a Polgármesteri Hivatalban a 8. b osztállyal
LEADER küldöttgyűlés Rákóczifalva
Bizottsági ülés
Testületi ülés
—

-

—

-

Szajol, 2014. május 29.

Szollosi Jo
polgármester

Szajol Község Alpolgármesterétől
5081. SzaloL Rózsák tere 1.
Tel./Fax: 56/446-447.

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. május 29-én tartandó ülésére
a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Ápr.
30.

Együtt-Egymásért Klub foglalkozásán való részvétel

Máj.
1.
5-6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
19.
20.
23.
26.
28.
29.

Május l-i rendezvény
Barangolás feladatainak egyeztetése

Drávucz Károly
Fábi Zoltán
Fejes Károlyné
Sportcsarnok dekorálásában való részvétel
Ajándékok elhozatala a Baraiigolásra
Falvédők elhozatala Rákóczifalváró 1
Együtt Egymásért Klub Kézimurika kiállítás megnyitója
Támogatói lista összeállítása
Vezetői megbeszélés
Szajoli Barangolás programja
Támogatási kérelem elkészítése Harmónia Egyesület
Képviselői támogatások rendezése
Falunapi program egyeztetése Polgármester Urral.
A Vízre Szajol! Programról egyeztetés Kiss Gáborral.
TCK meghívók elkészítése
Falunap programjának egyeztetése
Szociális Bizottsági ülés
Együttes Bizottsági ülés
Testületi ülés
-

-

-

—

.‚.

Szajol, 2014. majus 29.

~it
Bernát Juhanna
alpolgarmester
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SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
BESENYSZÖGI KÖZPONTJA
2013. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
I.

Az intézmény szakmai működése

Az intézmény fenntartója a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása. A Társulás
mikrotérségi társulás formában látja el a kistérség területén a szociális tevékenységet,
fenntartja, működteti, összehangolja, szervező tevékenységével segíti a kistérségi területen
a
szociális
szolgáltatásokat
végző
intézmények
tevékenységét,
fejlesztését,
szolgáltatásainak biztosítását.
Az elmúlt évekhez hasonlóan hét településen lát el szociális alapfeladatokat és két
településen biztosít szakosított ellátást. A közösségi szenvedély betegellátást a szolnoki
kistérségben szintén a mi intézményünk biztosítja.
Szakmai központja Besenyszög, Szabadság tér 3.
Telephelyei:
Tiszasüly, Kíséri Út 20.
Kőtelek, Damjanich Út 11~
Nagykörű, Szabadság Út 2.
Szajol, Fő u. 22.

A szolgálatok a telephelyvezetők koordinálásával önálló szervezeti egységekben
működnek. Az igazgató közvetlenül irányítja a telephelyvezetőket, gondoskodik a szakmai
munka szabályainak betartásáról. Az igazgató, az igazgatóhelyettes, és a telephelyvezetők
feladatukat a feladat ellátásukhoz kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alapján végzik.
Az intézményeinkben folyó szakmai munka színvonala jó, a szakdolgozók tudásuk szerint
végzik feladatukat, továbbképzésük folyamatos.
Sajnos Nagykörűben azonban a pénzkezelési szabályzatban foglaltak be nem tartása miatt
kénytelenek voltunk a telephelyvezetőt leváltani.
A szociálisan rászorultak részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a hét
település Besenyszög, Tiszasüly, Kőtelek, Hunyadfalva, Nagykörű, Csataszög, Szajol
társulásával a mikrotérség biztosítja.
-

Lakosságszám:

Besenyszög
Tiszasüly
Kőtelek
Hunyadfalva
-Nagykörű
Csataszög
Szajol

-

-

-

-

-

3420
1597
1638
221
1698
346
3944

A szociális szolgáltatások alanyai a kedvezőtlen szociális körülmények között élők közül
kerülnek ki, elsősorban idősek, betegek, fogyatékkal élők.

1. Szervezeti felépítés
2013-ban az alábbi feladatokat láttuk el, melyet a következő szervezeti ábra mutat:

Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Szociális Szolgáltató
Besenyszögi Központja

Besenyszög
Szakmai központ
Étkeztetés, házi
segítségnyújtás
Idősek klubja
Tanyagondnoki
szolgáltatás

F

Tiszasüly
Telephely

Kőtelek
Telephely

Hunyadfalva

Nagykörű
Telenheiv

Étkeztetés, házi
segítségnyújtás

Étkeztetés, házi
segítségnyújtás

Étkeztetés, házi
segítségnyújtás

Étkeztetés, házi
segítségnyújtás

Étkeztetés,

Családsegítő és
gyermekjó léti
szolgálat

Idősek kiubja

Idősek klubja

Családsegítő és
gyermekjó léti
szolgálat

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Szajol

Családsegítő és
gyermekjóléti
szo l~álat

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

Jdő~ek nttlinri~i

Idősek Klubja

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

házi
segítségnyújtás

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

Csataszög
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
Idősek otthona

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

..ji..

Házi
segítségnyújtás

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

Tanyagondnoki
Szolgálat

Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Szolnok, Tiszavárkony, Tiszajenő, Vezseny, Tószeg, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfü, Szajol, Besenyszög, Kőtelek,
Hunyadfalva, Nagykörű, Csataszög, Tiszasüly

2. Feladatmutatók

Ellátás megnevezés
Étkezés

Záró létszám

Normaúva
szerinti
létszám

Tiszasüly

69

69

Kőtelek

61

Besenyszög

Huiiyadfalva

61
36

Nagykörű
Szajol
56
267

Összesen:

Ellátás megnevezés
Házi segítségnyújtás

Záró létszám

Besenyszög
Tiszasüly
Kötelek
Hunyadfalva
Nagykörű
Szajol
Összesen:

29
41
19
22
192

EHátás megnevezés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Záró létszám

57
262
Normatíva szerinti
létszám
29
39

19
17
186
Normatíva szerinti
létszám

Besenyszög

Tiszasüly

19

Kötelek
Nagykörű
Csataszög

40

Szajol
Összesen:

178
EHátás megnevezés

Közösségi

168

ellátás szenvedélybetegek részére

Záró létszám

Besenyszög
Tiszasüly
Kötelek

12

Hunyadfalva
Nagykörű
Csataszög
Szajol
Martfű
R~kócziúj falu
Rüóczifalva

6
2

Tószeg

6

Normativa szerinti
létszám

1

Tiszavárkony
Vezseny

Összesen:

64

Ellátás

megnevezés

69
Záró létszám

Idősek kiubja

Besenyszög

Normatíva szerinti
létszám

Tiszasüly

20

Kőtelek

30

Szajol

]

Összesen:

Ellátás

20
30
100

20
27
20
0
67

Záró létszám

Normatíva szerinti

megnevezés

Idősek otthona

Besenyszög
Nagykörű

létszám

Összesen:

72

22

50
22
72

Záró létszám

Normativa szerinti

Ellátás megnevezés
Tanyagondnoki szolgálat

Besenyszög
Tiszasüly

létszám

50
31

Összesen:

81
EHát~s megnevezés
Családsegítés

Záró létszám

Besenyszög
Tiszasüly
Hui~yadfa1va
Nagykörű
Kötelek
Csataszög
Szajol
Összesen:

Normatíva szerinti
létszám

28

6
22
2
19
87
EHátás megnevezés
Gyermekjóléti szolgálat

Záró létszám

Besenyszög
Tiszasüly
Hunyadfalva
Nagykörű
Kötelek
Csataszög
Szajol
Összesen:

Normativa szerinti
létszám

28
13
16
36
10
42
179

3. Az ellátottak számának alakulása 2013. évben ellátásonként, az előző évekkel
összehasonlítva milyen tendenciák figyelhetők meg az ellátottak számának
alakulásában.
EHátás megnevezés
Étkezés
Besenyszög
Tiszasüly
Hunyadfalva
Nagykörű
Kötelek
Szajol
Összesen:
Ellátás megnevezés
Házi segítségnyújtás
Besenyszög
Tiszasüly
Hunyadfalva
Nagykörű
Kötelek
Szajol
Összesen:
EHátás megnevezés
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Besenyszög
Tiszasüly
Hwiyadfalva
Nagykörű
Kötelek
Csataszög
Szajol
Összesen:
Ellátás megnevezés
Közösségi eHátás
szenvedélybetegek_részére
Besenyszög
Tiszasüly

2010. évi
létszám
105
58
11
41
50
47
312
2010. évi
létszám
59
27
28
34
41
52
241

I

[

2011. évi
létszám
109
61
8
40
42
59
319
2011. évi
létszám
61
30
24
28
41
46
230

[

2012. évi
létszám
92
62
5
45
42
64
310
2012. évi
létszám
47
27
21
28
39
53
215

2013. évi létszám
94
61
3
34
44
56
292
2013. évi létszám
47
29
19
22
41
57
215

2010. évi
létszám

2011. évi
létszám

2012. évi
létszám

2013. évi létszám

20
55
5
45
31
4
30
190

17
59
2
45
34
3
34
194

19
52

19
47

-

-

42
33
3
38
187

40
35
3
34
178

2010. évi
létszám

2011. évi
létszám

2012. évi
létszám

2013. évi létszám

9
15

10
15

9
15

7
12

I

Hunyadfalva
Nagykörű
Kőtelek
Csataszög
Szajol
Martfű
Rákócziúj falu
Rákóczifalva
Tószeg
Tiszavárkony
Tiszajenő
Vezseny

I

3
8
9
3
1
5
6
7
4
3
2
-

Összesen:
Eflátás nlegnevezés
Idősek kiubja
Besenyszög
Tiszasüly
Kötelek
Szajol
Összesen:
Ellátás megnevezés
Idősek otthona
Besenyszög
Nagykörű
Összesen:
Eflátás megnevezés
Tanyagondnoki szolgálat
Besenyszög

70
2010. évi
létszám
50
22
72
2010. évi
létszám
50

Összesen:

[

[

2
7
8
2
4
5
5
6
8
5

1

2
5
6
1
3
4
4
6
5
5

-

-

4

létszám
20
30
20

2
78
2012. évi
létszám
20
30
20

70
2011. évi
létszám
50
22
72
2011. évi
létszám
50

70
2012. évi
létszám
50
22
72
2012. évi
létszám
50

81
2011. évi

75
2010. évi
létszám
20
30
20

I Tiszasüly

EHátás megnevezés
Családsegítés
Besenyszög
Tiszasüly
Hunyadfalva
Nagykörű
Kötelek
Csataszög
Szajol
Összesen:
Ellátás megnevezés
Gyermekjólét
Besenyszög
Tiszasüly
Hunyadfalva
Nagykörű
Kötelek
Csataszög
Szajol
Összesen:

2
8
9
3
2
5
5
7
4
8
1
2

1

j
I

j

64
2013. évi létszám

1

[

20
30
20
30
100
2013. évi létszám
50
22
72
2013. évi létszám
50

31

31

31

31

81

81

81

81

2011. évi
létszám
135
98
5
139
72
28
42
519
2011. évi
létszám
36
19
7
31
25
8
37
163

2012. évi
létszám
146
102
10
81
100
16
30
485
2012. évi
létszám
34
21
11
27
40
5
36
174

2010. évi
létszám
152
82
9
145
56
37
19
500
2010. évi
létszám
29
22
8
24
20
5
16
124

I

[

2013. évi létszám
154
98
21
54
112
12
42
493
2013. évi létszám

1

34
28
13
16
36
10
42
179

4. Az ellátási igény kielégítésének helyzete az egyes ellátások területén, az igénylők
összetétele.

Az alapellátás területén jelentkező igényeket teljes egészében sikerült ellátnunk. Szajol
esetében a 30 férőhelyet biztosító idősek klubját sikerült létrehozni. A meglévő
épületet Szajol önkormányzata bocsátotta a szolgálat rendelkezésére, elvégezte Saját
beruházásban az épület felújítását, korszerűsítését. Nagyon Szép, modern, az

igényeknek megfelelő intézményt alakítottak ki. A működési engedély 2013. december
20-tól emelkedett jogerőre.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013-ban még
hozzájárulásával biztosítva volt, ez jelenleg is így történik.

a

települések

anyagi

A szakosított ellátást biztosító idősek otthonát Nagykörűben 22 férőhellyel,
Besenyszögön pedig 50 férőhellyel üzemeltettük. Megfigyelhető, hogy a lakók egyre
súlyosabb egészségi és mentális állapotban kerülnek be az intézménybe, amely nagy
szakmai hozzáértést kíván az ápolást végző személyzet számára. Az átlagéletkor 83 év.
Folyamatosan vannak várakozóink, de az érdeklődők száma sokkal magasabb, ez is azt
tükrözi, hogy a családok nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudják idős, beteg
hozzátartozóik ápolását megfelelő szinten biztosítani.
5.Az ellátás szakmai színvonalának megítélése ellátási területenként
A biztosított szolgáltatások formái
Alapellátás keretein belül:
a) Tanyagondnoki szolgáltatás
Két tanyagondnoki szolgáltatást működtetünk. Besenyszögön Doba puszta, Szóró
puszta, Fokorú puszta és Palotás külterületeinek ellátásával. Gépkocsival szállítjuk az
ivóvizet, az alapvető élelmiszereket. A tanyagondnok segít a hivatalos ügyek
intézésében is, közvetlen kapcsolatot tart a szakmai központ dolgozóival, az orvossal.
Tiszasüly külterületén (Görbe major, Szénási tanya, Fiúági tanya)a tanyán élő
családoknak nyújtunk segítséget. Mindkét tanyagondnok elvégezte a szükséges
tanfolyamot.
Tiszasülyön a tanyagondnoki gépjármű cserére szorul, sajnos az erre a célra kiírt
pályázat csak néhány óráig volt nyitva. Emiatt nem tudtuk sem a besenyszögi, sem a
tiszasülyi tanyagondnok gépkocsi cserére benyújtani az igényünket, annak ellenére,
hogy a Társulási Tanács az erről szóló határozatot meghozta. A besenyszögi feladat
ellátáshoz utánfutóra szerelt 1000 literes víztartályra nyertünk összeget, már
legyártásra is került, melyet már beüzemeltünk.

b) Étkeztetés
Az alapellátások közül az egyik legnépszerűbb szolgáltatás;
Napi egyszeri meleg ételt biztosítunk a szociálisan rászorulók részére, melyet vagy
közvetlenül a tálalókonyháról visznek haza, vagy ha az ellátást igénybevevő egészségi
állapota ezt indokolja házi segítségnyújtás keretében szállítanak a gondozók az ellátott
lakására.
c) Házi segítségnyújtásban
Szintén kedvelt gondozási forma, az ellátott önálló életvitelének fenntartását
szükségleteinek megfelelően a lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. A szociális
gondozó feladatai ellátása során Segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő
fizikai,
mentális,
szociális
szükséglete
saját
környezetében,
életkorának,
élethelyzetének, és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek
fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A gondozott lakásán
az ellátott háztartásának vitelében kifejtett tevékenységek, mosás, takarítás, fűtés,
segítségnyújtás a testi, személyi higiéné fenntartásában. Meleg étel biztosítása,
gyógyszer kiváltása, orvoshoz, szakrendelésre, kórházba kísérés. A gondozónők
tevékenységükről gondozási naplót vezetnek, mely hivatalos dokumentum, az állami

normatíva igénylésének is feltétele. Eddig a házi segítségnyújtásért Nagykörű
településen kellett térítési díjat fizetni, 2014. április Ol-től Ott is térítésmentesen
biztosítjuk ezt a szolgáltatást, bízva abban, hogy egyre több lakos fog élni ezzel a
lehetőséggel.

d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonában élő, egészségi állapota és
szociális helyzete miatt rászoruló, a segélyhívó készülők használatára képes időskorú
vagy fogyatékos személyek, ill. pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres koordinátori feladatokat a tiszasülyi telephelyvezető látja el. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásával vannak nagy gondok, hiszen erre
a feladatellátásra pályázaton nyert összeg rendkívül kevés, ezért a településeknek
hozzá kell járulni. A törvénymódosítások állami feladathoz sorolják, de Ugyanúgy mi
oldjuk meg az ellátást.
e) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
A családsegítés feladata az életvezetési problémákkal, szociális és mentálhigiénés
problémákkal küzdő, ill. krízishelyzetbe került családok, és személyek ellátása. A
szolgáltatás célja a családok életvezetési képességének megőrzése, a krízishelyzet
megszüntetése, ill. preventív ellátások biztosítása. A veszélyeztetettséget és
krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, ennek keretében elősegíti
különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti
szolgálat, a szociális szolgáltató központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak
és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. Tevékenységét annak érdekében fejti
ki, hogy az egyének és családok életvezetési képességüket meg tudják őrizni
A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének,
a
családban történő
nevelésének
elősegítése,
a
veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
valamint a gyermek családból történő kiemelésének a megelőzése. Munkáját a
családsegítő munkatársával együttműködve látja el. Intézményünkben három dolgozó a
családsegítő és a gyermekjóléti feladatokat egy személyben végzi. A jelzőrendszer
tagjainak esetmegbeszélőket tartanak. A törvény által előírt gyermekvédelmi
tanácskozást szervezik, ahol átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését,
áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség
esetén javaslatot tesznek működésük javítására. A családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás igénybevétele önkéntes.
f) Idősek klubja
Négy idősek klubja működik a mikrotérségben, Besenyszögön 20, Tiszasülyön 30,
Kőtelken 20, Szajolban 30 férőhellyel.
Az idősek klubja olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, amely elsősorban a saját
otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az
ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez. A klub az egészségi
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Célja a hiányzó
családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének javítása, kulturált
körülmények között az egyedüllét megszüntetése. Feladatai közé tartozik a fizikai
ellátás, az egészségügyi gondozás, és a mentálhigiénés ellátás.

A működési engedélyeztetési eljárás során a tárgyi feltételek vizsgálatánál szempont
volt az épületek akadálymentes megközelítésének biztosítása, a szajoli és a tiszasülyi
épületnél ez biztosított, a kőtelki intézmény bejáratához a rámpa megépítése
megtörtént, az épületen belül is elvégzésre került az akadálymentesítés. Sokat változott
a intézmény kulső, belső kornyezete, ezáltal komfortosabbá vált, mely kielégíti az
igénybevevők igényeit.
g) Szenvedélybetegek közösségi ellátása
A szenvedélybetegek gondozása, rehabilitációja a saját otthonukban történik. Cél a
lakókörnyezetben történő segítségnyújtás biztosítása az önálló életvitel fenntartásában,
a megfelelő képességek megtartása, illetve fejlesztése. A háziorvossal és a
kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybevevő állapotának
folyamatos figyelemmel kísérése, szociális és mentális gondozás. Feladatuk az orvosi
és egyéb terápiás kezelésében, szolgáltatásban, szűrövizsgálaton való részvétel
ösztönzése és figyelemmel kísérése.
A Szolnoki Kistérség egész területén végezzük a közösségi szenvedélybetegek
ellátását.
Ezen ellátási forma is pályázat útján van finanszírozva. Jelenleg 3 főállású dolgozóval
látjuk ezt a feladatot.
A közösségi gondozók a településeket különböző módon tudják elérni feladataik
teljesítése során: busszal, saját gépkocsival, kerékpárral.
A közösségi gondozók koordinátori feladatait martfűi lakhellyel rendelkező kolléga
látja cl. A gondozók rendszeresen tartják a kapcsolatot a feladatellátás során. Az
egyéni gondozási terveket elkészítik, ennek alapján történik a gondozás.

Szakosított ellátás keretein belül működik
h) Idősek otthona
Besenyszögön 50-, Nagykörűben 22 férőhellyel működtetünk idősek otthonát.
Az idősek otthonában az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük
miatt elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását végezzük.
A földszintes épületek akadálymentesek, a bejáratokhoz rámpák kerültek. Nincsenek
ajtóküszöbök, mód van a tolókocsival való közlekedésre, a folyosókon, fürdőkben és a
wc helyiségekben kapaszkodók kerültek felszerelésre. Az egyes életfunkciók
szétválasztásának lehetőségei adottak, van társalgó, ebédlőhelyiség. A lakószobák
berendezése otthonos. A belső udvar parkosított, fás, virágos pihenőkert, amely jól
szolgálja a lakók pihenését.
Az idősek otthoni egészségügyi ellátás kiterjed a lakók rendszeres orvosi felügyeletére,
szakorvosi ellátásra, ápolásra, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátására,
kórházi ellátásra. A lakók rendszeres orvosi felügyeletét az intézmény orvosa látja el.
A műszakos gondozók az ápolást, a gyógyszerelést és minden beavatkozást orvosi
utasítás szerint végeznek.
A fizikai ellátás keretein belül az idősek otthona folyamatos lakhatást, napi háromszori
étkezést: reggelit, ebédet, vacsorát biztosít. Az intézményi textília mosásán túl az
ellátottak ruháinak mosása is biztosított. Az intézmény minden helyisége naponta kerül
takarításra, az erős szennyeződésnek kitett helyiségek szükség szerint naponta többször
is.

Fontos feladat a családi kapcsolatok megtartásának, vagy újraélesztésének a segítése.
Az otthon dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakók számára a
család ne vesszen cl. Az intézmény dolgozóinak igyekezni kell az idős emberek
bizalmat
megnyerni,
illetve
megtartani,
melyet
megfelelo
magatartassal,
tiszteletadással, megértéssel, türelemmel, empátiával, segítőkészséggel kell elérni.
A foglalkoztatás célja a mindennapi életet tartalommal megtölteni, az egyén
adottságainak messzemenő figyelembevételével. A foglalkoztatás lehet fizikai,
szellemi, kulturális és szórakoztató.
Fizikai foglalkoztatás fogalomkörébe tartozik az ellátott Saját környezetének rendben
tartása, ágyazás, az intézmény helyiségeinek takarításába való besegítés, ruhák
hajtogatása, textíliák varrása, az udvar rendben tartásába való besegítés, virágok
ápolása stb.
Meg kell találni az egyéni foglalkoztatási formát, lehetőség szerint még az ágyhoz
kötött betegeknél is. Szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkoztatással igyekszünk
biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését. Ide tartozik: könyvek, folyóiratok, napilapok
olvasása, zenehallgatás, videofilmek vetítése. Unnepek megtartása iskolások, óvódások
bevonásával. A foglalkozatást-szervező és a mentálhigiénés munkatárs látja el ezt a
feladatot Besenyszögön, Nagykörűben a közfoglalkoztatottak nagyon sokat tudnak
segíteni a feladatellátásban.
A férőhely fejlesztésre és az intézmény korszerűsítésére TIOP-os pályázatot adtunk be
Nagykörűben, telefonon úgy értesültünk, hogy ezt sikerült megnyerni, még a
finanszírozási szerződést írásban nem kaptuk meg.

II.

A működési feltételek alakulása.
1. Személyi feltételek eHátási területenként

Megnevezés
Szakmai irányítás
igazgató
gazdaságvezető
gazdasági ügyintéző

Megnevezés
Besenyszög
Idősek otthona
orvos
mozgásterapeuta
foglalkoztatás-szervező
ápoló-gondozó
technikai dolgozó
Idősek kiubja
idősek kiubja vezető
Házi segítségnyújtás
szociális gondozó
tiszteletdíjas
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
családgondozó
Tan~ agondnoki szolgálat
tanyagondnok

Tényleges

Jogszabály
szerint
szükséges

1
1
1

1
1
1

3

3
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1
1
1
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1
1
1
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4
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tobblet
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-

-

-

-

-
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J
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
4
4

4
4

2

2

-

-

1

1

-

-

Szenvedélybetegek közösségi ellátása
közösségi koordinátor
közösségi gondozó
Orvos konzultáns
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
gondozó, gépkocsivezető
.-

.

..

Megnevezés
Tiszasüly

~
Idősek klubja
idősek kiubja vezető
Házi segítségnyújtás
szociális gondozó
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
családgondozó
Tanyagondnoki szolgálat
tanyagondnok
...

1
2
1

Megnevezés
Kőtelek

Idősek kiubja
idősek kiubja vezető
Házi segítségnyújtás
szociális gondozó
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
családgondozó

Megnevezés
Hunyadf~1va
Házi segítségnyújtás
szociális gondozó

Megnevezés
Nagykörű
Idősek otthona
idősek otthona vezető
ápoló-gondozó
technikai dolgozó
Házi segítségnyújtás
szociális gondozó
tiszteletdíjas
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
családgondozó

Megnevezés
.

Idősek Klubja

Szajo~~~

-

-

-

-

-

17

17

-

-

52

-

-

Tényleges

Jogszabály
szerint
szükséges

1

1

3

3

1

eltérés
„

.‚

tobblet

hiany

-

-

1

-

-

1

1

-

-

6].

6

Tényleges

-1-

Jogszabály
szerint
szükséges

eltérés
..

tobblet

..

hiany

1

1

-

-

4

4

-

-

1

1

-

-

6~[6

.

-

52

‚
.

1
2
1

Tényleges

-.-

Jogszabály
szerint
szükséges

eltérés
..

tobblet

.‚

hiany

2

2

-

-

2

2

-

-

Tényleges

Jogszabály
szerint
szükséges

1
6
2

1
6
2

2
2

2
2

1

eltérés
többlet

hiány

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

14

14

-

-

Tényleges

Jogszabály
szerint
szükséges

eltérés
‘

idősek klubja vezető
szociális gondozó

1
1

1
1

1

1

5
4

5
4

2
14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

14

-

-

Étkeztetés
technikai dolgozó

Házi segítségnyújtás
szociális gondozó
tiszteletdíjas
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
családgondozó

2. Tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételek, változások az előző évi
mutatókhoz viszonyítva
A gazdasági iroda részére Új könyvelőprogram vásárlása.

3. A jogszabályi megfelelés helyzete az egyes ellátási területeken, változás az előző
évihez viszonyítva, a hiányosságok okai és megoldási lehetőségei
A telephelyek akadálymentesítésében nagy előrelépés történt, a szajoli idősek kiubja,
és a kőtelki idősek kiubja megközelítéséhez rámpák kerültek kialakításra, és az
épületen belül is biztosított az akadálymentesítés.
Szajol településnek a nappali ellátást biztosító idősek kiubja működtetése 2013.
december 20-tál, 30 férőhellyel megkezdte működését.
Nagykörűben telephelyvezető váltás történt, így jelenleg a telephely vezető
szakvizsgázott szociális munkás lett.
Besenyszögön három fő szociális gondozó-ápoló képesítés megszerzése van
folyamatban.
Tiszasülyön a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozójának írta elő az
engedélyező hatóság a szociális diploma megszerzését, a pedagógus végzettsége mellé,
ezért a családgondozó tanulmányait folytatja szociális munkás szakon.
A kötelező kreditpontok megszerzése a szakdolgozók számára folyamatos, ebben
igyekszünk együttműködni a társintézményekkel.

III.

A gazdálkodás helyzete

1. A gazdálkodás alakulása
Az intézmény gazdálkodása: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodási
feladatait a pénzkezelési szabályzatban rögzített módon látja el, mely tartalmazza az
általános elveken túl, a házi pénztárak működési rendjét, a pénzkezelés személyi
feltételeit, a pénztárak működési rendjét, előlegek biztosítását. Gazdasági vezető látja
el az intézmény gazdasági feladatait, munkáját gazdasági ügyintéző segíti.
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja
gazdálkodására 2013. évben is a takarékosság volt jellemző.
A kőtelki telephelyen az intézmény felújításához szükséges anyagok a pénzmaradvány
terhére tudtuk biztosítani, a kivitelezési feladatokat az önkormányzat dolgozói
végezték.
A feladat ellátáshoz a települések hozzájárulásai szükségesek. A kistérség csak úgy
tudja számunkra biztosítani a működéshez szükséges pénzforrásokat, ha a települések
teljesítik a fizetési kötelezettségeiket.
Felhalmozási jellegű kiadásaink igen csekélyek, hiszen költségvetésünk nem nyújt
fedezetet rá. Sajnos ez a tendencia jövőre is folytatódik, ami igen rossz hatással lehet

feladat ellátásunkra. Az elhasználódott eszközök pótlását, a nyitva álló helyiségek
karbantartási munkálatait, felújításait a későbbiekben is meg kell oldanunk.
Gazdálkodási szempontból igen jelentős az ellátotti létszám alakulása, hiszen a
jogcímekhez tartozó fajlagos osszegek, évről-évre csokkenő tendenciát mutatnak. Ezt
kompenzálni igen nehéz. Ha növeljük az ellátotti létszámot, növelni kell a gondozók
létszámát, ami jelentős költségnövekedést eredményez. Ezen korlátok között igen
nehéz ellátásbővítést úgy elérni, hogy az intézmény pénzügyi mérlege egyensúlyban
legyen.
A gazdálkodással összefüggő feladatok megoldása
költségvetés elkészítése, térítési
díjak kiszámítása
a telephelyvezetőkkel együttesen történik. A területi szociális
bizottság üléseinek a Besenyszögi Polgármesteri Hivatal ad helyet. Minden
intézményünket, a telephelyeket érintő fontosabb kérdésben megbeszélést tartunk,
melyre meghívást kapnak a telephelyvezetők is, hogy munkájuk végzéséhez minden
ismerettel, információval rendelkezzenek, ahhoz, hogy a településeken élő lakosság
szociális szükségleteit a lehetőségekhez mérten a legmegfelelőbb szinten tudják
kielégíteni. Együtt gondolkodva igyekszünk eligazodni a folyamatosan változó
jogszabályok között. Egyre nehezebb fenntartani az intézményeket a normatívákból, a
térítési díjak emelése, tehát a saját bevétel növelését a meghatározott jogszabályok
behatárolják. Sajnos a kisebb település önkormányzatainak anyagi helyzete sem jó, a
hozzájárulásokat nehezen tudják teljesíteni. Ennek ellenére a szociális szakembereknek
mindent meg kell tenniük szakmai kompetenciájukon belül, hogy a lehető legjobb
ellátást kapják a rászorulók.
—

2011. évben
Ellátás megnevezés

Normatív
áU’~i
támogatás eFt

Besenyszög
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Tanyagondnokiszolgálat
Idó’skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

11078
4887
3572
1997
40792
1977
906

Tiszasüly
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

6104
3464
4822
1997
930
408

Kő’elek
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

8817
2351
3572
955
446

Nagykörű
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

3391
2214
963
414
1 7204

Saját
bevétel

6922
612
39135

6855
25

3564
598

95
3866

19231

Önkormányzati
hozzájárulás

összesen

11078
11809
4184
1997
79927
1977
906

6104
10319
4847
1997
930
408

8817
5915
4170
955
446

3486
6340
963
414
36435

Szajol
Há;i segítsé~nvújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

7913
2722
2283
1075

Hun vadfalva
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

5200
434
135
110

Csataszög
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

198
123

198
123

Közösségi szenvedélvbeteg ellátás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

11750
7500

11750
7500

Osszesen

144212

7913
7472
2283
1075

4750

5200
1355
135
110

921

89912

11711

245835

Önkormányzati
hozzájárulás

összesen

2012. évben
Ellátás megnevezés

Normatív
állami
támogatás eFt

Besenyszö~
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat
Idó’skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

10174
3712
3572
1997
41382
1970
1636

Tiszasüly
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

6104
3093
4465
1997
914
747

Kőtelek
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

8817
2104
3394
951
811

Nagykör”
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekióléti szolgálat
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

4069
2474
967
791
16251

Szajol
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

7686
1856
2255
1893

Saját
bevétel

10174
12129
4078
1997
82669
1970
1636

8417
506
41287

766
6104
9877
4944
1997
1297
1130

6784
479

8817
6016
3639
951
811

3912
245

7444
81
4353

4150
6827
967
791
39365

20267
402
5789

7686
7645
2657
1893

Hunvadfalva
Házisegítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

4974
371
134
150

Csataszög
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

202
204

Osszesen

4974
993
134
150

622

96

144842

251
153

93644

8708

247194

Onkormányzati
hozzájárulás

összesen

3880

3880
8863
12644
3270
1997
94928
1379
1379

1000

1000
5525
11604
5123
1997
398
398

2013. évben
Ellátás megnevezés

Normatív
állami
támogatás eFt

Besenyszög
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idó’sek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

8863
4205
3270
1997
48300
1379
1379

Tiszasüly
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idősek nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

5525
3727
4375
1997
398
398

Kőtelek
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Idó’sek nappali ellátása
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

7258
2172
3270
666
666

Nagykörű
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat
Idó’skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása

3280
2102
677
676
20599

Szab!
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

6543
3441
1578
1577

Hun vadfalva
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Gyermekjóléti szolgálat

3634
27]
94
94

Csataszög
Családsegítés

41

Saját
bevétel

8439

46628

7877
748

7258
6864
3270
666
666

4692

4392

4392
3280
6880
677
676
38709

2545

2545
6543
11079
1578
1577

98

98
3634
905
94
94

238

238
41

4778

18110

7638

634

Gyermekjóléti szolgálat

Összesen

41

145218

41

]

99874

12153

257245

Térítési díj bevételek alakulása, az intézményi térítési díj és az
ellátottak jövedelmének összehasonlítása
Szociális étkezés
Besenyszög

2011

2012

2013

Ténylegesen befizetett térítési díj

7534

8923

8439

Norm atíva igénylés alapján figyelem be vett létszám
alapján maximálisan befizethető térítési díj bevétel

8063

9072

8520

Tiszasü ly
Ténylegesen befizetett térítési díi

2011
6880

2012
7263

2013
8625

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett létszám
alapján maximálisan befizethető térítési díj bevétel

7197

7930

8916

Kőtelek
Ténylegesen befizetett térítési díj

2011
4162

2012
4157

2013
4692

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett létszám
alapján maximálisan befizethető térítési díj bevétel

4405

4241

4755

Nagvkörű
Ténylegesen befizetett térítési díj

2011
3866

2012
4353

2013
4778

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett létszám
alapján maximálisan befizethető térítési díj bevétel

5342

5841

5360

Szajol
Ténylegesen befizetett térítési díj

2011
4750

2012
5789

2013
7638

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett létszám
alapján maximálisan befizethető térítési díj bevétel

5322

6741

7929

Hunyadfalva
Ténylegesen befizetett térítési díj

2011
921

2012
622

2013
634

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett létszám
alapján maximálisan befizethető térítési díj bevétel

1008

668

693

Besenyszög
Ténylegesen befizetett térítési díj

2011
39135

2012
41287

2013
46628

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett létszám
alapján maximálisan befizethető térítési díj bevétel

45952

51570

50670

Nagykörű
Ténylegesen befizetett térítési díj

2011
19231

2012
20267

2013
19410

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett létszám
alapján maximálisan befizethető térítési díj bevétel

28578

28539

30967

2011
95

2012
81

2013
83

983

1129

1285

Idősek otthona

Házi gondozás
Nagykörű
Ténylegesen befizetett térítési díj

Normatíva igénylés alapján figyelembe vett létszám
alapján maximálisan befizethető térítési díj bevétel

2. A működési feltételek megítélése, változások és tendenciák az előző évekhez
viszonyítva.
A táblázatból jól látható, hogy az intézmény számára kedvezőtlen tendenciák indultak
el az utóbbi években. A normativ támogatás az utóbbi két évben szinte változatlan
szinten maradt, míg a dologi kiadások és a bér és járulék költségek növekedtek.
3. Ellenőrzések, események
.
.

2013. 12.04.-05. Magyar Államkincstár, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatások
felhasználása.
2013.10.16-17. JNSZM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hatósági ellenőrzése.

IV. Az ellátások minőségi és mennyiségi fejlesztésének lehetőségei
1. A
rendelkezésre
álló
személyi,
tárgyi
eszközök
kihasználtságának
hatékonyságának megítélése 2013. évben.
A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket kihasználtuk, az adott emberi
erőforrással célszerűen gazdálkodtunk.
2. Az ellátásokat befolyásoló változások 2012. évben, 2013. évben változások okai.
Az ellátásokat igénybe vevők száma a településeken kisebb eltéréseket mutat. A
normatívák összege kismértékben változott, a kiadások viszont emelkedtek: kötelező
minimálbéremelés, vásárolt szolgáltatások árának emelkedése.
3. Szükséges intézkedések fenntartói és intézményi 2014. évben.
A 2014. évben a gazdálkodásnál továbbra is a takarékosságot kell szem előtt tartani. A települések
befizetéseiről, az intézmények működéséhez szükséges hozzájárulásokról megállapodások
köttettek. A zökkenőmentes működéshez ennek pontos teljesítése mind a fenntartó, mind az
intézmény érdeke.
A szakmai képzések, továbbképzések tervezése és teljesítése a feladatellátáshoz rendkívül
szükséges, és a humán erőforrással történő ésszerű gazdálkodás kiemelt jelentőségű az ellátottak
érdekében.
4. Az ellátás fejlesztésére bevont pályázati források és a várható pályázati
lehetőségek.
. Tanyafejlesztési pályázat keretein belül a besenyszögi feladat ellátáshoz
utánfutóra szerelt 1000 literes víztartályra nyertünk 2.000.000 Ft-ot összeget,
mely már legyártásra is került. A fejlesztés teljes bekerülési költsége 2.730.500
Ft volt. A pályázat a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz kellett benyújtani, a
kedvezményezett a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása.
. A nagykörűi idősek otthonában férőhely fejlesztésre és az intézmény
korszerűsítésére TIOP-os (TIOP 3.4.2-11/ sz.) pályázatot adtunk be, telefonon
úgy értesültünk, hogy ezt sikerült megnyerni, még a finanszírozási szerződést
írásban nem kaptuk meg. A pályázaton elnyert összeg 83.394.510 Ft, mely a
teljes beruházás költségét fedezi. A projektnek köszönhetően a jelenleg 22
férőhelyet 26-ra növeljük, megszüntetve ezzel a lakószobák zsúfoltságát, ezáltal
biztosítva lesz a 6 m2/fő terület. A tervezett utólagos hőszigetelés és
nyílászárócsere növeli a helyiségek használati értékét, lehetőséget biztosít a
költséghatékony működtetésére.
. Szintén a TIOP-os pályázatra lett ugyanakkor benyújtva a besenyszögi idősek
otthonának fejlesztése. A besenyszögi pályázati projekt címe: ‘Besenyszögi
Szociális Szolgáltató strukturális fejlesztése”. Sajnos a pályázat támogatásban
nem részesült, de fellebbezésre volt lehetőség, melyet a pályázatot kiíró
befogadott. A pályázat a besenyszögi Gondozási Központ fejlesztését tartalmazza
48.496.000 Ft összegben, a mosókonyha bővítését és az ‘A’ szárny felújítását és
egy külső ruhaszárításra alkalmas napvédő tető költségét foglalja magában.

5. Az ellátások fejlesztésének lehetőségei
Az intézmény takarékos gazdálkodása szempontjából pályázati lehetőségeket vizsgálni
kell, együttműködve a települések vezetőivel. A fűtési kiadások csökkentésénél
kihasználni az Uniós pályázati lehetőségeket a megújuló energiák felhasználására.
A szociális ellátó rendszer számára kiírt pályázatokat folyamatosan figyelemmel
kísérni, s minden lehetőséget megragadva forrásokhoz jutni az intézmény működése
érdekében.

Az emberi erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás biztosítása annak érdekében, hogy
a szolgáltatásainkat igénybe vevő ellátottak megkapják az állapotuknak megfelelő
magas színvonalú ellátást.

Besenyszög, 2014. május 08.

Csapó Pálné
igazgató

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja
Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a
2013. évi feladat ellátásról

Szajol, 2014. május 15.

Tisztelt Képviselő Testület!

Egy társadalom megítélését jelentősen befolyásolja, hogy miként bánik a legkiszolgáltatottabb
emberekkel, az idősekkel, a fogyatékosokkal, a betegekkel, a hajléktalanokkal, a nehéz
helyzetben lévő családokkal. Az elmúlt évtized gyors változásai hazánkban eltérő mértékben
érintették a lakosságot. Gyakori problémát jelent a népesség fogyása, elöregedése, a lakosság
alacsony

jövedelmi

szenvedélybetegségben

szintje,

a

szenvedők

lakosság
számának

egészségi

állapotának

növekedése.

Számolni

romlása,
kell

a

a

tartós

munkanélküliséggel, a lakásfenntartás nehézségeivel. A család már nem igazán tudja betölteni
a hagyományos gondozó- ellátó funkciót, ami megnehezíti az arra rászoruló időskorúak
ellátását. Minderről feladata gondoskodni a szociális ellátásnak.

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint
az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszo lgáltatásokat, valamint a szakosított ellátásokat.
Az alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat Segítséget nyújt a szociálisan nehéz
helyzetben lévő egyéneknek, hogy Saját otthonukban és lakókörnyezetükben önállóan
életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból
származó problémáikat megoldhassák.
Az alapszolgáltatások körében a települési önkormányzatok elsősorban a szociálisan rászoruló
családok,

az

időskorúak,

a

fogyatékkal

élő

emberek,

a

pszichiátriai

betegek,

szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat.
Településünkön az alapszolgáltatások közül az alábbi ellátások érhetőek el:
.

Családsegítés

.

Házi segítségnyújtás

.

Étkeztetés

.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

.

Nappali ellátás

.

Közösségi szenvedélybeteg ellátás

.

Közösségi pszichiátriai beteg ellátás

A szakosított ellátási formák működtetése településünkön nem kötelező feladat.

Szajol település 2008. január Ol-től VII. telephelyként csatlakozott a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjához.
A községben működő szociális ellátások tehát 2008. január 01 -től kistérségi keretek között
működnek tovább, szakmai központurik Besenyszög lett.
A Szajoli telephely szakmailag önálló

szervezeti egységben látja el feladatait a

telephelyvezető koordinálásával. Az igazgató közvetlenül irányítja a telephelyvezetőt,
gondoskodik a szakmai munka szabályainak betartásáról.
A telephelyvezető feladatát a feladatellátásához kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
alapján végzi.
A telephelyvezető részt vesz a Területi Szociális Bizottság ülésein, hogy munkája végzéséhez
minden ismerettel, információval rendelkezzen ahhoz, hogy a településen élő lakosság
szociális szükségleteit a lehetőségekhez mérten a legmegfelelőbb szinten tudja kielégíteni. A
szakfeladatoknál felmerülő dologi kiadásokat ellátmány fedezi, mellyel a telephelyvezető havi
elszámolással tartozik a kistérség felé.

Dolgozói létszám 2013-ban:
.

1 fő főállású családgondozó (családsegítésben), aki ellátja a telephelyvezetői
feladatokat is

.

1 fó főállású családgondozó (gyermekjólétben)

.

1 fó főállású klubvezető (nappali ellátás)

.

1 fó főállású szociális gondozó (nappali ellátás)

.

5 fó főállású gondozónő (házi segítségnyújtásban)

.

1 fó 4 órában foglalkoztatott takarító

A szajoli telephelyen dolgozó közalkalmazottak feladatukat a szociális munka etikai
kódexében foglaltak alapján látják el, a dolgozók munkaköri feladatait, kötelességeit pedig
munkaköri leírás rögzíti.

A biztosított szolgáltatások formái alapellátás keretein belül

1. Családsegítés.

A családsegítés feladata az életvezetési problémákkal, szociális és mentálhigiénés
problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került családok, és egyének ellátása. Az ellátás célja a
családok életvezetési képességének megőrzése, a krízishelyzet megszüntetése, illetve
preventív ellátások biztosítása. Tevékenységét annak érdekében fejti ki, hogy az egyének és
családok életvezetési képességüket meg tudják őrizni.
2005. októbere óta a családsegítő szolgálattal együttműködnek a településen élő, aktív korú
nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek.
Őket is figyelembe véve a családsegítő szolgálat az elmúlt évben (2013. év) összesen 42 főt
gondozott. A Családsegítő Szolgálat legjellemzőbb gondozási tevékenysége a hivatalos
ügyintézésben

való

segítségnyújtás,

nyomtatványok/kérelmek

kitöltésében

való

segítségnyújtás, egyéni segítő beszélgetés, információnyújtás, továbbirányítás.

2. Házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás célja az ellátott önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek
megfelelően a lakásán, a lakókörnyezetében biztosítani.
A Házigondozó Szolgálat 1986. óta mí~ködik településünkön. A szolgálatnál 2013. évben 5 fó
főállású gondozónő és 2 fó tiszteletdíjas gondozónő látta el a napi munkát. Az 5 fő gondozónő
átlagosan 12-14 fő gondozottat lát el.
A szociális gondozó feladatai ellátása során Segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe
vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének
és

egészségi

felhasználásával,

állapotának

megfelelően,

meglévő

fejlesztésével biztosított legyen.

képességeinek

fenntartásával,

A gondozott lakásán az ellátott

háztartásának vitelében kifejtett tevékenységek: mosás, takarítás, fűtés, segítségnyújtás a testi,
személyi higiéné fenntartásában. Gyógyszer kiváltása, orvoshoz, szakrendelésre, kórházba
kísérés. A szolgáltatásért az igénybevevőknek nem kell térítési díjat fizetniük, bár tudjuk, a
gondozottak számára ez a fajta segítségnyújtás megfizethetetlen, hiszen családtagként
tekintenek a gondozónőikre, akik nem csak segítséget visznek mindennapjaikba, de sokszor
az egyetlen támaszt jelentik számukra.
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A gondozónők tevékenységükről gondozási naplót vezetnek, mely hivatalos dokumentum, az
állami normatíva igénylésének is feltétele.
A szociális gondozó az ellátott bevonásával gondozási tervet készít az ellátott részére nyújtott
szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról.
2013. év december 31-én településünkön házi segítségnyújtásban 57 IÖ részesült.

Hosszú évek óta hagyománnyá vált községünkben az Idősek Világnapja alkalmából az
„idősek napi” rendezvény megszervezése az Önkormányzat által, ahol évente egyszer csak
időseink vannak a középpontban. Próbáljuk ezt a napot felejthetetlenné tenni számukra.
A rendezvényen vacsorával, hangulatos zenével, az óvodások műsorral, és maguk készített
ajándéktárgyakkal kedveskednek a vendégseregnek.
A rendezvényen a Polgármester Úr külön köszönti községünk legidősebb lakosát.
A 80 éven felüli idős lakosaiiikat minden évben karácsony táján külön, részükre készített
ajándékcsomaggal köszönti az Önkormányzat. Csomagjaink tartós élelmiszert és édességet
rejtenek, melynek házhozszállításában a házigondozó kolléganők is részt vesznek.

3. Étkeztetés:
Az alapellátások közül az egyik legnépszerűbb szolgáltatás. Napi egyszeri meleg ételt
biztosítunk a szociálisan rászorulók részére, melyet vagy közvetlenül a tálalókonyháról
visznek haza, vagy ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota ezt indokolja, tiszteletdíjas
gondozónők szállítják a gondozott lakására. A tiszteletdíjas gondozónők munkájukról
gondozási naplót vezetnek, 2013. évben havi 15. 000,- Ft tiszteletdíjban részesültek.
Az étkeztetésért az ellátottak napi személyi térítési díjat fizetnek, melynek mértéke havi
jövedelmük figyelembevételével alakul.
2013. év december 31-én településünkön étkeztetésben 78 fZS részesült.

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Ez az ellátási
forma 2009. február 05-e óta működik a településen. Lényege, hogy az igénybevevő egy
jelzőkészüléket kap, melynek segítségével egészségügyi problémája esetén azonnal
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kapcsolatba tud lépni az ügyeletben lévő gondozónőve, és ezáltal azonnali segítségben
részesül.
Az ellátott, egészségügyi problémája esetén a jelzőkészülékről egy jelzést küld a központ felé,
aki ezt a jelzést fogadja és értesíti a helyben ügyeletes gondozókat.
Településünkön az ügyeletet a házi gondozást is végző gondozónők látják el. A gondozónők
max. fél órán belül a helyszínre érnek és megteszik a szükséges intézkedéseket.
Az ügyelet 0-24 óráig terjed, a készülék tehát a nap bármely szakaszában használható.
A központ Szajol részére 2013-ban 31 db készüléket biztosított, melyek mindegyike
folyamatosan kitelepítésre került. 2013. évben összesen 45 esetben kellett intézkedniük a
gondozónőknek, ebből 7 eset volt az éles riasztás.

Az intézményi jogviszony az összes alapellátás esetében megállapodás megkötésével jön
létre. A megállapodás tartalmazza:
-

az ellátást igénybe vevő, a tartásra kötelezett, vagy azt vállaló hozzátartozó adatait

-

a szolgáltatást biztosító intézmény adatait, feltüntetve a szolgáltatás szociális
törvényben meghatározott megnevezését, a működési engedély számát

-

az ellátás kezdő időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartamra
szól)

-

a felek tájékoztatási kötelezettségét az ellátások tartalmáról, feltételeiről, a szükséges
okiratokról és más jogszabályban meghatározott feltételekről

-

az értesítés módját a szolgáltatásról, az ellátásért fizetendő személyi térítési díj
mértékét, melyet a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles befizetni az ellátást
igénybe vevő a gondozószolgálat munkatársánál

-

a személyi térítési díj fenntartó általi felülvizsgálatát

-

az intézményi jogviszony megszűnésének feltételeit.

Az ellátást igénybe vevő és a telephelyvezető két tanú előtt Írja alá a megállapodást, így jön
létre az intézményi jogviszony.

5. Nappali ellátás:

Néhány év kihagyás után településünkön Újra elérhető az idősek nappali ellátását biztosító
szolgáltatás. A működési engedélyben meghatározott maximális 30 fővel működik.
Önkormányzatuiik 2013-ban adta át a felújított, korszerűsített, akadálymentesített épületet,
melynek kivitelezésére közel 10 millió Ft-os önerőt vállalt a költségvetésében a
képviselőtestület. Az intézmény a jogszabályban előírt feltételeknek maximálisan megfelel,
6

lehetőség van közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat
tisztítására. Ezen felül a szabadidő eltöltéséhez változatos lehetőségeket kínál. Lehetőség van
Újság, folyóirat és könyvek olvasására, kártya és társasjátékokra, tv nézésére, filmvetítésre,
varrógép
között

~5

Számítógép használati lehetőségre internet kapcsolattal. Továbbá programjaik

szerepel

egészségügyi,

kulturális

és

ismeretterjesztő

előadások

szervezése,

kirándulások, kézműves foglalkozások, ünnepeinken történő közös megemlékezések.
Önkormányzatunk Képviselő-testületének döntését követően vásárolt egy 9 személyes,
használt FORD kisbuszt, amely jó néhány klubtagnak könnyíti meg a klubba való be és
hazajutást. Nagy Segítség ez azoknak, akik egészségügyi állapotukból kifolyólag, vagy a
távolság miatt nem tudnák igénybe venni a szolgáltatást.

6. Közösségi szenvedélvbeteg ellátás:

A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú,
közösségi alapú, az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek
célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.
A háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő
állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, szociális és mentális gondozása válik lehetővé.

A közösségi ellátás során a gondozó a következő szolgáltatásokat biztosítja:
.

problémaelemzés, problémamegoldás,

.

készségfejlesztés,

.

továbbirányítás.

2013. évben közösségi szenvedélybeteg gondozó 4 fővel dolgozott településünkön. A
gondozó heti egy alkalommal, keddi napokon érhető el az ügyfelek számára a Családsegítő
Szolgálat irodájában.

7. Közösségi pszichiátriai beteg ellátás:

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi
alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott
otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.
Pszichiátriai beteg ellátás igénybevételére 2013. évben településünkön nem került sor.

Mii~d a szenvedélybeteg ellátás, mind pedig a pszichiátriai beteg ellátás igénybevételéről,
céljáról és a gondozók elérhetőségéről tájékoztató került kirnggesztésre a lakosság számára.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a szakmai beszámoló megvitatására és annak
elfogadására.’

Szajol, 2014. május 15.

Bódi Krisztina
Telephelyvezető, családgondozó

Falugazdász beszámoló a 2014.05.29.-i képviselőtestületi ülésre

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselők!

Előző beszámolóm óta eltelt idő óta lényeges változások történtek az agráriumban.
Elsőként említem, hogy idén január 1-től a Kormányhivatal átadta a falugazdászokat a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK), így a 2012-ben újjászerveződött kamara
állománya 600 főre bővült. Bár a kormánytisztviselői státusz megszűnt, bizonyos hatósági
feladatok és jogosultságok továbbra is megmaradtak. Ezek közé tartozik az őstermelői
igazolványok érvényesítése, bevonása, kiadása, jegyzőkönyvek, felvétele bizonyos időjárás
által okozott károkkal kapcsolatban, meg nem művelt területek bejelentése. A hivatali
bélyegzőnk is megváltozott, a kör alakú lenyomat felirata: „NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA”. Közepén a „397” számmal, mely hozzám tartozik.
Egyéb feladataink maradtak, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki
adójának visszaigényléséhez, a területalapú támogatás benyújtásához, agrárkamarai
tagdíjbevalláshoz kapcsolódó segítségnyújtás. Kiemelt fontosságú, az öntözéses gazdálkodás
újraszervezése, kiváltképp az Alföldön. A Belügyminisztérium és a NAK célkitűzésében
szerepel a jelenlegi országosan 200 e ha öntözött terület meghatszorozása, melyben Szajol
és az itteni gazdák egyaránt érdekeltek a Mirhók-kisfoki csatornarendszer felújítása kapcsán.
Ez az elképzelés nemcsak a gazdaságosabb és kiszámíthatóbb, ezáltal jövedelmezőbb
termelést és gazdálkodást tesz lehetővé az aszályos időszakokban, hanem a felújított
csatornarendszerek, műtárgyak segítségével hatékony vízkormányzás révén ár- és belvízi
védekezésben is szerepet játszik. A Kormány ebben az évben 3000 M forintot különített el
erre a célra. Elsősorban a legkönnyebben öntözhetővé tehető területekre koncentrálnak.
Nagyon fontos fejlemény, hogy az állami tulajdonban lévő csatornákból a termelők, halastó
tulajdonosok ingyenesen kapják az öntöző vizet. Csak a kijuttatás költségeivel kell
számolniuk a technológiától függően. A helyi mikroklíma enyhülését is várják az öntözött
területek közelében.
Május elsejével lépett hatályba az Új Földtörvény, mely a magyar termőföld védelmét
helyezi előtérbe. A jogalkotó a zsebszerződések végleges megszűnését várja a
rendelkezéstől, emellett szabályozza a föld bérletével kapcsolatos eljárásrendet is. A
szívességi földhasználat intézménye megszűnik december 31.-től, helyette a haszonbérletet
kell alkalmazni. Szigorítás, hogy az eddigi 15 munkanap helyett 60 napig tart a kifüggesztés.
2013 végén, 2014 elején minden településen megalakultak a Területi Agrár Bizottságok (TAB)
a NAK segítségével. Ebbe helyi termelők delegálták magukat/egymást. A következő lépés a
Helyi Földbizottságok létrehozása jegyzői segítséggel. Pillanatnyilag a szükséges rendelet

még nem született meg. A feladatkör már körvonalazódott: ezek a bizottságok felügyelik,
hogy a termőföld valóban szakmai végzettséggel bíró, vagy minimum három éve őstermelői
tevékenységet folytató helyi termelő kezére jusson.
Ezen felül néhány adat. Szajolban eddig 81 őstermelői Igazolványt érvényesítettem Illetve
adtam ki, 6-ot szüntettem meg. 61 fő kérte segítségem a területalapú támogatás
benyújtásához. Adottságai jellegzetesen szántóföldi növénytermesztéses gazdálkodáshoz
illenek. A 2500 ha 40-25-25%-ban uralják az őszi és tavaszi kalászosok, a napraforgó és a
kukorica. A fennmaradó területen ritkábban és kis mennyisében termesztett növényfajok és
a lucerna osztozik.
Az ügyfélfogadásom továbbra is marad a csütörtöki napon, bár április elején felvetődött az
áthelyezésem kérdése, melynek lehetőségével nem szívesen azonosulnék. Úgy vettem észre,
hogy az ügyfelek bizalommal fordulnak hozzám, sokukkal Igen jó kapcsolatban vagyok és ez a
két éve tartó szolgálati beosztásban egyre gyorsabb és pontosabb ügyintézést tesz lehetővé,
mivel már szinte tudom az ügyfél szándékát, amikor megérkezik.
Ezen felül ismételten köszönetemet fejezem ki a hivatali munkatársaknak, akik
készségesen segítségemre sietnek, esetlegesen felmerülő problémáim megoldásában. A
telefonszámom maradt a 06 30 444 57 85, melyen továbbra is állok szíves rendelkezésükre.
További eredményes tanácskozást és jó egészséget kívánok!

Tisztelettel, Martossy Szilárd fali

Szajol, 2014.05.22

Hatásvizsgálati lap
A Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I.

Várható társadalmi hatások
A rendeletmódosításnak mérhető társadalmi hatásai nem lesznek.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása külön költségvetési kihatással nemjár.

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 alkahnazásához 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. május 23.

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/ 2014.( V.29.) rendelet tervezete
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló, 17/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1

.~.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 1 .~.(6) n) pontja helyébe a következő lép:
4/2013.(I.1 1.) Kormány rendelet az államháztartás számviteléről

2.~. A Szervezeti és Működési Szabályzat 4.~. (3) bekezdése helyébe a következő lép:
Az önkormányzat gondoskodik a Mötv-ben meghatározott kötelező feladatok
ellátásáról a rendelet 1 .melléklete szerinti kormányzati funkciókon
3.~. A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklete helyébe a következő lép:
a

....

1. melléklet
2014.(V.29.) rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011130
011220
013350
013360
016080
022010
041231
041232
041233
045120
045160
047410
051030
052020
052080
062020
063020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
072311
072312
074031
074032
081030
083030
091220

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás
Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Ut, autópálya építés
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fennatrtása
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Településfejlesztési projektek és támogatások
Víztermelés,-kezelés,-ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés (Holt-Tisza is ide)
Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Család ás nővédelmi egészségügyi gondozás
L~úság-egészségügy gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Egyéb kiadói tevékenység
Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési
feladatok

092120
096010
096020
106020

Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Ovodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

4.~. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Szajol, 2014. május 20.

~llő~~
polgarmester

~
~
jegyzo
*

Indokolás
Szaj ol Község Onkormányzata Képviselő-testületének
/ 2014.( V.29.) rendelet tervezete
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló, 17/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
1.*-hoz
Az Szervezetéi és Működési Szabályzat 1.*.(6) n) pontjában szereplő jogszabályt a
4/2013. (1.11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte, az aktuális jogszabályt tartalmazza ez
a bekezdés.
2.~-hoz
A 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendeletben foglaltaknak megfelelően 2014.január 01-tő! az
Onkormányzat által ellátott feladatokat nem szakfeladatokra, hanem kormányzati funkciókra
kell besorolni. Ebhez kapcsolódó módosítást tartalmaz a 2.~.
3.~-hoz
A Szervezetéi és Működési Szabályzat 1. melléklete tartalmazta a feladatok szakfeladatokra
történő besorolását. Ezt a mellékletet kell módosítani kormányzati funkciók szerinti
besorolásokra.
4.~-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Szajol, 2014. május 20.

~llősi’~
polgarmester

~

László
egyzo

$v

Hatásvizsgálati lap
A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I.

Várható társadalmi hatások
A rendeletrnódosításnak mérhető társadalmi 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 tagállarnaival
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. május 23.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41.
(3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában foglaltak alapján a következőket rendeli el:
~.

~.

Általános rendelkezések
1. ~ (1) A rendelet hatálya a Szajol községben lévő, 452 hrsz. alatti, a Római
Katolikus Egyház tulajdonában és fenntartásában álló temető azon részére terjed
ki, ahol az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi
kötelezettségét teljesíti.
(2)

A rendelet személyi hatálya a közszolgáltatást igénybe vevőkre, a köztemető
üzemeltetésében, fenntartásában részt vevőkre, egyéb temetői munkát végző
természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, illetve a
temetőben tartózkodókra terjed ki.

(3)

A temető fenntartója köteles a felekezethez való tartozásra vagy egyéb
megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni az elhunytak eltemetését.

(4)

A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a Római Katolikus Egyház
gondoskodik.
Temető létesítésére vonatkozó rendelkezések

2. ~ Temető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész lezárásáról,
megszüntetéséről, Újra használatba vételéről a Képviselő-testület határoz a
község településrendezési tervének megfelelően a szakhatóságok véleményének
figyelembevételével a mindenkor hatályos temetőkről és a temetkezésről szóló
törvény rendelkezései alapján.
-

-

Temetési helyek
3. ~ (1) A temetőben az alábbi temetési helyek álinak rendelkezésre:
koporsós temetési hely
hamvasztásos temetési hely
—

(2)

A temetési helyek, sírhelyek méretei:
a)
b)
c)
d)
e)

Felnőtt egyes sírhely
210 cm x 90 cm és 200 cm mély
Felnőtt kettős sírhely
210 cm x 190 cm és 200 cm mély
Gyermeksírhely
130 cmx 60 cm és 200 cm mély
Sírbolt építési engedéllyel létesíthető, mérete elvi építési engedélyben kerül
meghatározásra.
A hamvasztásos temetési hely mérete azonos az egyes sírhely méretével.

(3)

A sírokat egymástól legalább 60 cm-es távolságra kell kialakítani.

(4)

A sírsorok közötti távolságnak 120-150 cm-nek kell lennie.

(5)

A sírtáblák között legalább 3 m széles utat kell biztosítani.

(6)

A sírdomb magassága felhantolás esetén 50 cm lehet.
A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

(7)

A temetőben köztemetés céljára koporsós sírhelyek állnak rendelkezésre, melyek
használatáért megváltási díjat kell fizetni az üzemeltető részére. A fizetendő
díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. ~ (1) A sírhely használati ideje egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó
rátemetés napjától számított 25 év.
(2)

Kettős sírhely használati ideje az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.

(3)

Hamvasztásos temetési hely használati ideje 25 év.

(4)

Sírbolt használati ideje 60 év.

(5)

A temetési hely feletti használati idő rendelkezési joga meghosszabbítható
díj fizetési kötelezettséggel.
Síremlékek

5. ~ (1) Síremléket szilárd alapra kell helyezni, legfeljebb 200 cm magasságú lehet és
a sírhelynél nagyobb területet nem foglalhat el.
(2)

Rossz műszaki állapotú síremlékek helyreállítására a temető fenntartója a
létesítőt vagy a sírhely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja.
A közvetlen veszélyhelyzet esetén köteles intézkedni annak megszüntetéséről.

A temető fenntartása és üzemeltetése
6. ~ (1) A Római Katolikus Egyház megállapodás alapján a köztemető céljára kijelölt
területen a fenntartói jogosítványok keretében a temető rendeltetésszerű
használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és
infrastrukturális
létesítmények,
valamint
közcélú
zöldfelületek
karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról maga gondoskodik.
(2) A temető fenntartója annak rendeltetésszerű használatához az alábbi
építményekkel, közművekkel és egyéb feltételekkel rendelkezik:
a)
b)
c)
d)

bejárati Út
közkifolyó
hulladéktároló
ravatalozó

(3) A temetőbe érkezők kulturált parkolási lehetőségének biztosítására az
Önkormányzat a tulajdonában lévő 453 hrsz-ú, a temetővel határos ingatlanát
rendelkezésre bocsátja.
7. ~ (1) A temető fenntartójának a temetőről sírhelytábla és sírsor részletezettséggel
térképet és helyszíiirajzot kell készíttetnie, amelyben folyamatosan fel kell
tüntetni, hogy mely sírtáblák, sorok, sírhelyek teltek be.
(2) A térképen fel kell tüntetni az 1. mellékletben megállapított sírhelyhasználati
díjakat is.

(3) A temető részletes térképét és a nyitva tartás idejét, a temető rendjét a
fZ5bejáratnál ki kell fUggeszteni és a változásokat félévenként át kell vezetni.
A temetői térképen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen
temetési helyek céljára varmak fenntartva.
8.~ (1) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetkezési
hely feletti rendelkezési joga
az elhalálozás ideje szerinti sorrendben
következő temetési helyre kell temetni.
—

—

(2) Lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad.
(3) Hamvakat tartalmazó umát umasírba temetni, vagy sírhelyre rátemetni egyaránt
szabad.

9. ~ (1) A temető fenntartását, a temető fenntartói feladatok megvalósítását a temető
tulajdonosa biztosítja, ennek keretén belül gondoskodik a temető
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi
és infrastrukturális létesítmények fenntartásáról.
(2) A 452 helyrajzi számú temető tulajdonosa és Szajol Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete közötti megállapodás tartalmazza az Onkormányzat
köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését ezen rendelet
alapján.
(3) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a szolgáltató a Római Katolikus Egyházzal, mint tulajdonossal
és üzemeltetővel megkötött külön megállapodás szerinti összeget köteles
fizetni, melyet a rendelet 2. melléklete tartalmaz.
A temető rendje
10. ~ (1) A temető általános nyitvatartási rendje:
április
1-től
november 3-tól

-

-

november 2- ig : 06.00 19.00 óráig
március 31-ig : 08.00— 17.00 óráig
—

(2) A temetőben és a közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás,
amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti vagy sértheti, valamint a
látogatókat megbotránkoztatj a.
(3) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja a temető
hivatalos nyitvatartási ideje alatt.
Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint a
rendeletben foglalt előírások betartásával végezhetik.
Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető
üzemeltetőjének.
(4) A temetőben 12 évben aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
(5) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
(6) Temetőbe kutyát —vakvezető kutya kivételével- vagy más állatot bevinni és ott
tartani tilos.
(7) A temetőbe gépjárművel behajtani tilos.
(8) A (7) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a mozgássérülteket szállító
j árművekre, valamint a kegyeleti közszolgáltatással összernggő tevékenységek
végzéséhez szükséges gépj árművekre. Ezen gépjárművek díjmentesen
jogosultak behajtani a temetőbe.

5
(9) A sírokat, az azokon lévő kegyeleti tárgyakat, növényeket, a síremlékeket
megrongálni vagy beszennyezni, a díszítésre szolgáló tárgyakat eltávolítani
tilos.
(10) A temetőben gyertyát gyújtani fokozott gondossággal és csak úgy szabad,
hogy tűzveszély ne keletkezzen.
11. ~ (1) A temető területén csak a sírok díszítésére szolgáló kegyeleti tárgyakat
szabad elhelyezni.
(2)

A temetőben elhelyezett tárgyakért a temető fenntartója nem tartozik
felelősséggel.

(3)

A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni.

(4)

A temetőben virágmaradványt, elszáradt koszorút, avart égetni szigorúan
tilos.
Temetői munkák

12. ~ (1) A temetőben munkát végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési
szolgáltató, stb.) tevékenysége gyakorlása során az e rendeletben foglaltakat
köteles betartani.
Tevékenysége végzésénél a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem
sértheti, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben
kárt nem okozhat, zajkeltéssel nem zavarhatja a kegyeleti szertartásokat.
(2)

Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási anyagot
elszállítani csak a fenntartó által felhatalmazott hozzájárulásával szabad.
Az építési hulladékot a keletkezéstől számított három napon belül el kell
szállítani.

(3)

Sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat
ellenében a temetkezési szolgáltatást végző szerv végzi.
A sírásási díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

—

térítés

—

A temető díjfizetési kötelezettsége
13. ~ (1) A sírhely megváltási díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2)

A sírhely megváltási díját a sírhely megváltásakor kell megfizetni.

(3)

Az egyes sírhelyeknél és a kettős sírhely már betemetett részébe történő
rátemetés esetén az egyes sírhelyek megváltási díját kell megfizetni.

Záró rendelkezések
14. ~ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a
32/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2)

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2006/1 23/EK irányelvének f~gyelembevételéve1 készült és azzal
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Szajol, 2014. május 29.

b

~11ősief
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~ Lás ő
jegyző

a

1. melléklet
.12014. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Sírhely megváltási díjak (25 évre)
1.1 Felnőtt egyes sírhely
1.2 Felnőtt kettes sírhely
1.3 Gyermeksírhely
1.4 Hamvasztásos temetési hely

5.000.- Ft + ÁFA
10.000.- Ft + ÁFA
2.500.- Ft ± ÁFA
5.000.- Ft + ÁFA

2. Sírbolt megváltási díj (60 évre)
2.1

Egyes sírhely méretű területenként

5.000.- Ft ± ÁFA

3. Sírásási díjak
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Egy személyes (160 cm)
Kettő személyes (mélyített 220 cm)
Gyermeksírhely
Hamvasztásos temetési hely
Próbaásás
Exhumálás

15.000.- Ft±ÁFA
20 .000.- Ft ± ÁFA
12.000.- Ft + ÁFA
10.000.- Ft + ÁFA
8.000.- Ft ± ÁFA
35.000.- Ft + ÁFA

4. Síremlék behozatali díj

4.1 Egy személyes síremlék
4.2 Kettő személyes síremlék

5.000.- Ft
10.000.- Ft

a

2. melléklet
/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1.

A temető üzemeltetője által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltató által fizetendő díjak

1.1

A temető éves bérleti díja

bruttó 400.000.- Ft

1.2

A ravatalozó használatának temetésenkénti díja

bruttó

3.000.- Ft
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Indokolás
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (V. 29.) rendeletéhez

1 -5.~-okhoz
Általános rendelkezéseket tartalmaz, illetve a temetési helyek, sírhelyek méreteire,
valamint a használati időre vonatkozó rendelkezéseket.
6-9.~-okhoz
A temető fenntartó és üzemeltető feladatait határozza meg, valamint az alapvető
temetkezési szabályokat, tilalmakat.
10-11. ~-okhoz
A temető nyitvatartási rendjét határozza meg, valamint a temetőben tilos magatartások
általános szabályait. Ezek a ~-ok szabályozzák a kegyeleti tárgyak elhelyezését
éppúgy, mint a hulladékok elhelyezését.
12. ~-hoz
A temetkezési alaptevékenység kiszolgálását hivatott temetői munkálatok alapvető
szabályait rendezi.
13. ~-hoz
A sírhely megváltási díjakat tartalmazza a melléklettel együtt.
14. g-hoz
Záró és hatályba lépő rendelkezések.

Szajol, 2014. május 29.

Szöllősi”J4~ef
polgármester

D.

Lász
egyző

Határozati javaslat
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (V. 29.) határozata

Szajol Község Közbiztonsági és Bűnmege ozési Koncepciójának elfogadásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbiztonsági
Bűnmegelőzési Koncepcióját a melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: folyamatos
Értesülnek: 1.! Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Irattár

Szajol, 2014. május 22.
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SZAJOL KÖZSÉG
KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI
KONCEPCIÓJA

2014.
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I. Bevezetés
Magyarországon a bűnözés a rendszerváltást követően robbanásszerűen növekedett, és
sajnálatos módon sok Új elemmel is bővült a bűncselekmények palettája. A már szinte
„hagyományosnak” mondható személyi és vagyon elleni bűncselekmények mellett megjelent
az ún. kiber bűnözés, amely nagymértékben épített és épít a társadalom számításteclmikai
ismereteinek hiányosságaira, a lakosság anyagi és egzisztenciális helyzetének
kiszolgáltatottságára és nem utolsó sorban az emberek hiszékenységére. A bűncselekmények
közvetlenül sértik a lakosság vagyon és személyi biztonságát és kedvezőtlenül befolyásolják
az életminőséget. A társadalom és az állampolgárok önvédelmi rendszerében,
mechanizmusaiban az elmúlt időszakban nem következett be ilyen ugrásszerű változás, és
mai napig jellemző maradt, hogy az emberek csak a már bekövetkezett eseményekből, azok
káros tapasztalataiból szűrik le a tanulságokat és hajlamosak esetleg a változtatásra.
A közbiztonsághoz, a biztonságos élethez való jog alkotmányos alapjog, azonban
nyilvánvalóvá vált, hogy az állam a maga eszközeivel nem minden esetben képes maximális
mértékben garantálni polgárai számára a biztonságot, és megvédeni őket az esetleges
áldozattá válástól. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a jó közbiztonság nem valósítható meg
kizárólag a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyományos rendszerében,
szükséges, hogy a társadalom kihasználja az önszerveződő képességében rejlő lehetőségeket,
saját maga is hozzájáruljon a közbiztonságot és a társadalmi együttélést veszélyeztető
cselekmények megelőzéséhez, illetve lehetséges káros hatásainak csökkentéséhez.
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének jogilag szabályozott tényleges állapota,
amely befolyásolja nemcsak a polgárok mindennapi életét, hanem az adott település
idegenforgalmát, az életminőséget, a gazdasági élet szereplőinek beruházási szándékát. A
közbiztonság szervezeti, személyi, pénzügyi feltételrendszerének megteremtése elsősorban
állami feladat, de ezen belül jelentős szerepe van az önkormányzatoknak és a lakossági civil
szerveződéseknek.
A biztonság másik fó eleme a bűnmegelőzés. Az Európai Unió Tanácsa 2001. május 28-án
hozott döntése értelmében „a bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás,
amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok
biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, bűnözést
előidéző okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével”. A Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia is azt az elvet követi, hogy mérsékelni kell a bűncselekményeket
előidéző okok hatását, csökkenteni kell a sértetté válás veszélyét, növelni az egész közösség
biztonságát, ezzel javítva az élet minőségét és az emberi jogok érvényesülését. Mindezeken
keresztül a bűnmegelőzési stratégia nagyban képes hozzájárulni a gazdaság fejlődéséhez, a
piacok biztonságos működéséhez, a bűnözés okozta erkölcsi és anyagi károk mérsékléséhez.
Ezekre a problémákra fókuszált a képviselő-testület, amikor megalkotta jelen koncepcióját.

II. A koncepció célja
A koncepció célja: Szajol község közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájának
megfogalmazása, a megvalósítandó célok, ezen belül a prioritások kijelölése, a végrehajtás
metodikájának, személyi, anyagi, pénzügyi kereteinek meghatározása, ezáltal biztosítva az
alapvető emberi jogok érvényesülését, egyúttal elérhetővé téve polgárainak számára a
lehetőségekhez képest a maximális közbiztonságot, megakadályozni az áldozattá válást.
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A koncepció megvalósítását befolyásoló tényezők (SWOT elemzés)

Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

A jól kiépített
intézményrendszer
növelheti a település
demográfiai megtartó
erejét
Turisztikai lehetőségek
kihasználása

A válság által sújtott
közép- és alsóbb
társadalmi rétegek
teljes elszegényedése

Az oktatási-nevelési
intézmények
dolgozóinak
kiszolgáltatottsága az
intoleráns szülői és
gyermeki
magatartásokkal
szemben
Ismeretlen
összetételű, még nem
regisztrált
tudatmódosító szerek
megjelenése a
fiatalok körében

Jó természetföldrajzi
adottságok

Kettéosztott
településszerkezet
(4. számú főút)

Jó térségi
elhelyezkedés
(Szolnok,
Törökszentmiklós,
Budapest, Kecskemét
közelsége)
Jó inüastrukturális
ellátottság

Kevés munkalehetőség
a településen

Az elhúzódó gazdasági
válság több családot
sodort a perifériára

Új kis- és

Kiépült és jól működő
intézményrendszer

Ertelmiségi és fiatal
szakemberek
elvándorlása

Jó közlekedési
adottságok

Jelentős átmenő
forgalom, közlekedési
veszélyforrások

Kistérségi
együttműködési
lehetőségek
kihasználása, különös
tekintettel a kábítószer
és az alkohol elleni
küzdelemre
Európai Uniós,
valamint hazai
pályázati lehetőségek
kihasználása a
bűnmegelőzés és a
közbiztonság területén

Jól működő települési
civil önszerveződések

Térfigyelő rendszerek
kiépítettségének
alacsony szintje

A civil szervezetek
programjainak
felhasználása a
bűnmegelőzés
területén

A közbiztonság
általános helyzete jó

A trai~zitbűnözés
kialakulása, növekvő
mértéke

A térfigyelő
kamerarendszer
kiépítésének folytatása
a frekventált
területeken

középvállalkozások
letelepítése

A jó települési
adottságok vonzóak
lehetnek nem
kívánatos bumnöző
elemek számára

Félelemből vagy más
okból fel nem tárt
családon belüli
erőszakkal
kapcsolatos esetek
számának
növekedése
A térfigyelő
kamerarendszer
működése és a
személyiségi jogok
érvényesítésének
lehetséges ütközései
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Erősségek

Gyengeségek

Megfelelő
együttműködés az
állami, önkormányzati
és civil szervezetek
között
Működőképes kis- és
középvállalkozói
szféra

Az egészségkárosító
szerek gyors terjedése
(drog, alkohol,
dohány)

Lehetőségek

Veszélyek

III. Alapelvek
a) Az emberi méltósá2 és az alapvető emberi jo2ok tiszteletben tartása
A bűnmegelőzés olyan felelősséggel járó, szabályozott keretek között végzett
tevékenység, amelynek érvényesítése során feltétlenül tiszteletben kell tartani az
emberi jogokat, és érvényre juttatni az alkotmányos jogállam elveit.
b) Arányossá2 elve
A megelőző tevékenység és a beavatkozás során, különösen a módszer
megválasztásakor figyelemmel kell lenni az aráiiyosság elvére, törekedni kell az
egyéni autonómia és a közösségi igények, a közösségi kontroll egyensúlyára.
c) Diszkrimináció elkerülése
A társadalom bűnmegelőzési rendszere a társadalmi igazságosság elvén alapul,
melynek során törekedni kell a kirekesztés, diszkrimináció, előítélet bármely
válfajának és formájának elkerülésére.
d) Me2bélye2zés elkerülése
A bűnmegelőzési tevékenység során tiszta és világos felelősségi viszonyokat kell
teremteni a résztvevők szerepének pontos rögzítésével és el kell érni a bűnözés és az
áldozattá válás csökkenését, miközben a bűnmegelőzés eszközrendszere mindvégig a
jogszabályi keretek között mozog, elkerülve a kényszerítő vagy megbélyegzést
eredményező módszereket.

IV. A koncepció jogi alapjai
a) Magyarország Alaptörvénye
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
c) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
d) a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény (továbbiakban: Rtv.)
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e) A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.)
Kormányhatározat

V. Alapgondolatok
a) Az önkormányzás lényege
Magyarország Alaptörvényének 31. cikke szerint „Magyarországon a helyi közügyek
intézése és a helyi közhatalom gyakorlása értelmében helyi önkormányzatok
működnek”. A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai
közösségének a joga, a helyi népakarat és érdek érvényre juttatásának eszköze, amely
biztosítja az állampolgári felelősségérzet érvényre kialakulását és a közösségi alkotó
együttműködés létrejöttét. Ebbe az érdekcsoportba tartozik a választók életminőségét
befolyásoló helyi bűnmegelőzés és közbiztonság is.
b) A megelőzési felfogás
A bűnözés okai és feltételei között meg kell említeni:
a szociális ellátottságot
az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget
a műveltségi, kulturális szintet,
az igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát,
a munkanélküliség mértékét, a leginkább érintett rétegeket,
a település általános gazdasági helyzetét,
a létminimum szintje alatt, vagy annak közelében élők számát,
a lakáshelyzetet.
-

-

-

-

-

-

-

-

A makrokörnyezet mellett a személyiség kialakulását is közvetlenül befolyásoló
mikrokörnyezet a család, az iskola, a munkahely, a rokoni és baráti kapcsolatok, a
helyi szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek, a helyi kultúra, szokások,
hagyományok
nagyban befolyásolják a bűnözés kialakulási lehetőségeit, annak
mértékét és minőségi jellemzőit.
—

—

A megelőzési tevékenységnek mind a makro, mind a mikrokörnyezetben fellelhető
okokra figyelemmel kell lennie. A megelőző munka elsősorban állami, önkormányzati
feladat, azonban megfelelő társadalmi bázis mellett meghatározott szerepük lehet a
társadalmi önszerveződéseknek, civil szervezeteknek, valamint az egyéni
felkészültségnek, problémamegoldó képességnek. Fontos, hogy az egyes területek
tevékenysége nem mosható össze, a feladatokat egymástól csak korlátozott mértékben
lehet átvállalni, ezért minden szervezet a Saját feladatkörében meghatározott jó
színvonalú munkájával képes biztosítani a megelőzésre vonatkozó társadalmi
elvárásokat.
Közvetlen megelőzési cél:
-

a bűncselekmények meghatározó, közvetlen okainak megszüntetése.

Közvetett megelőzési célok.
a bűnözővé válás megelőzése,
a tettenérés kockázatának növelése,
a lehetséges bűnalkalmak feltárása, azok csökkentése,
áldozati-sértetti károk mérséklése,
a bűnözőktől való félelem csökkentése.
-

-

-

-

-

A bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai:
gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek,
a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók,
időskorúak.
-

-

-

VI. Helyzetelemzés
a) Társadalmi demográfiai helyzetkép
Szajol község lakosságának létszáma nagyjából 4000 fő körül alakul, évenkénti enyhe
népességcsökkenést mutatva. Viszonylag magas az időskorú lakosság, azaz a 60 év
felettiek aránya. Bár a születések száma az elmúlt években kisebb fokú emelkedést
jelez, valószínűleg az elvándorlásoknak és Szajol földrajzi helyzetének tulajdonítható,
hogy az összlakosság létszáma mégis évről évre csökkenő tendenciát mutat.
A lakosság összetétele viszonylag homogénnek mondható, nemzetiségi vagy
kisebbségi népcsoporthoz tartozó réteg jelenléte nem mutatható ki. Viszont növekvő
problémát jelent a mélyszegénységben élők számának növekedése, amely az
önkormányzat szociális ügyeinek statisztikai adataiból egyértelműen kimutatható. A
szociális rászorultság óriási veszélyforrást jelent az áldozattá válás szempontjából,
melyet a bűnözők ki is használnak.
b) Bűnügyi helyzetkép
Szajol község bűnügyi helyzetére is jellemző az Országos tendencia, amely
tulajdonképpen folyamatos emelkedést mutat. Az alábbi táblázat az elmúlt években
regisztrált bűncselekmények adatait tartalmazza:
Regisztrált
bűncselekmények száma
(forrás: Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer (ENYÜBS)

A bűncselekmények struktúrájában továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények a
meghatározóak, amely az összes bűncselekmény több mint 70 %-át teszik ki. A
Vagyon elleni bűncselekményeken belül továbbra is a lopás dominál, ezen belül is a
településre jellemző közlekedési viszonyok miatt a kerékpárlopás. Ebben azonban
továbbra is jelentős szerepet játszik a tulajdonosok hanyagsága, mivel sok esetben
lezáratlanul hagyják közterületen a járművet. Valamelyest csökkent a besurranásos
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lopások száma, bár az áldozattá válás potenciális lehetősége így is nagy, mivel az
emberek jó része a minimális vagyonvédelmi intézkedést sem teszi meg (nyitva
hagyott lakásajtó, kapu, riasztó hiánya). Továbbra is probléma az alkohol és a
drogfogyasztás, valamint az ezzel általában együtt járó deviáns magatartás, amely
fokozottan veszélyes a társadalomra és a köznyugalomra. Osszességében azt lehet
mondani, hogy bűnügyi helyzet tekintetében a település jóval az Országos átlag alatt
áh, amely önmagában pozitív adat, viszont a megelőzés szempontjából fontos tudatos
lakossági magatartás még mindig nem éri el a megkívánt szintet.
Vagyon elleni
bűncselekmények
számának alakulása

2008

2009

2010

2011

2012

2013

35

37

51

56

62

43

(forrás: Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer (ENYÜBS)

2011

2012

2013

Személy elleni

2

4

n.a.

Közlekedési

3

7

n.a.

Házasság, család elleni

1

2

n.a.

Közrend elleni

10

8

n.a.

Államigazgatás elleni

4

0

Gazdasági

4

1

n.a.

Vagyon elleni

56

62

n.a.

(forrás: Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer (ENYCJBS)

VII. A közbiztonság feladatellátása
a) Az állam szerepe
Az Alaptörvény szerint a Kormány kötelessége a közrend és a közbiztonság védelmét
szolgáló intézkedések foganatosítása, a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás
rendszerének működtetése. A bűnüldözés a már megtörtént bűncselekményekre
reagál, a közbiztonságot növelő hatása csak közvetett módon érvényesül. Az arányos
büntetés azonban a bűnismétlés megelőzésében vagy esélyének csökkentésével
javíthatja a közbiztonságot. A bűnüldözés, mint állami feladat keretében ki kell
alakítani az együttműködés szervezeti feltételrendszerét, az Országos bűnmegelőzési
programok stratégiai elképzeléseit pedig területi, majd helyi szintre kell tovább
lebontani. A bűnmegelőzés eredményes megvalósítása érdekében a Kormánynak és a
helyi önkormányzatoknak, valamint a helyi közintézményeknek, társadalmi és civil
szervezeteknek, egyházaknak szorosan együtt kell működniük, szükség szerint
bevonva az üzleti és a gazdasági élet szereplőit is. Ennek koordinálására hozta létre a
Kormány az 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozatban a Nemzeti Bünmegelőzési
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Tanácsot. A Tanács jelentős Szerepet vállalt a már említett Nemzeti Bűnmegelőzési
Stratégia kidolgozásában.
b) Megyei feladatellátás
A bűnmegelőzési stratégia következő lépcsőfoka a feladatok területi szintű leképezése,
amely elsősorban a rendőrkapitányságok, a helyi önkormányzatok, a térségi gazdasági
élet képviselőinek az együttműködését jelenti, bevonva olyan speciális szervezeteket
is, mint a polgárőrség, a vadásztársaságok, a mezőőri szolgálat.
A bűnmegelőzési felvilágosító munka során kiemelt szerepe van a vagyonvédelemnek,
így megnövekedett a jelentősége az elmúlt időszakban a vagyonvédelmi kérdésekkel
foglalkozó cégekkel kialakítandó viszonyrendszernek. A vagyonvédelem
kérdésköréhez kapcsolódnak a pénzintézetek, az azok által elhelyezett ATM-ek,
amelyek ugyancsak potenciális veszélyforrást jelentenek a bűnözés szempontjából.
c) Önkormányzati feladatok
Az Mötv. különleges lehetőséget adott az önkormányzatok kezébe az által, hogy
bizonyos feltételek esetén saját szervezet létrehozásával gondoskodhat a helyi
közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről. Ez természetesen csak az
illetékes rendőr-fókapitánysággal együttműködve, annak jóváhagyásával történhet
meg. Az Rtv. III. fejezete részletesen meghatározza a rendőrség és a helyi
önkormányzatok kapcsolatrendszerét, amely a bűnmegelőzés szempontjából
kulcsfontosságú. Az önkormányzatnak, mint a helyi közszolgáltatások első számú
szereplőjének, kiemelt szerepe van a helyi bűnmegelőzés irányvonalának
kialakításában, a feltételrendszer megteremtésében. A helyi bfmnmegelőzés személyi és
szervezeti keretei igen széles alapokon nyugszanak, magában foglalva a rendőrség
mellett a polgárőrség képviselőit, a pedagógusokat, a védőnőket, a háziorvosokat, a
gyermekvédelem szakembereit, a szociális és családsegítő ellátó rendszerben
dolgozókat ugyanúgy, mint az alkohol és drogfogyasztás megelőzésében és
kezelésében résztvevő legfontosabb szereplőket. Ugyanakkor a helyi gazdasági szféra
képviselői számára is egyértelművé kell tenni, hogy vagyonuk, alkalmazottaik és
ügyfeleik biztonságának védelme nem csak közfeladat, hanem az ő érdekük is, és
igényli a hathatós, tevékeny közreműködésüket.
Önkormányzati lehetőségek, feladatok:
A településen élők szubjektív biztonságérzetének és tényleges biztonságának
érdekében fontos, hogy az önkormányzat:
a)
b)

c)

felismerje, hogy személyi és vagyoni biztonság nélkül nem beszélhetünk
szabadságról, a biztonságos környezetben élés alapvető emberijog;
felismerje, hogy a bűnözés megelőzése nemcsak költséghatékonyabb megoldás,
mint a bűncselekmények megtorlása, hanem egy olyan a kor követelményeinek
megfelelő szemlélet, amely az emberi méltóságra helyezi a hangsúlyt;
törekedjen arra, hogy a bűnözés megelőzésének és visszaszorításának ügye
elsőbbséget élvezzen és az ehhez szükséges források a lehetőségekhez képest
rendelkezésre álljanak;
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d)

e)

f)

segítsen kialakítani azt a fajta állampolgári magatartást, gondolkodást, amelyben
már egyértelműen tudatosul, hogy a jogok mellett minden ember felelősséggel is
tartozik, mert kölcsönösen kell felelősséget vállalni a település állampolgárainak
épsége és lelki nyugalma érdekében;
teremtse meg és működtesse az önkormányzati és a civil bűnmegelőzés korszerű
intézményi formáit, és rendszeresen kövesse nyomon, értékelje az elvégzett
munka hatékonyságát;
meg kell értetni a mindennapi élet valamennyi szereplőjével, hogy a
lakókörnyezet biztonságosabbá tétele olyan összetett folyamat, amely a
legkülönbözőbb területeken működő szervezetek közös fellépését és
együttműködését igényli.

d) A települési intézmények feladatai
Az önkormányzat mellett jelentős feladatok hárulnak bűnmegelőzés szempontjából a
helyi intézményekre, ideértve az óvodát, az általános iskolát, a közösségi házat, de ide
sorolhatjuk az orvosi ellátást vagy a védőnői ellátást biztosító intézményeket is. Ezek
azok a közösségi intézmények, amelyek valamely szegmensen keresztül
mindenképpen kapcsolatba kerülnek valamely helyi társadalmi réteggel és rálátással
bírnak a problémákra, a szükséges beavatkozási pontokra. Az itt dolgozó szakemberek
különleges felelőssége, hogy nyomon kövessék, adott esetben feltárják és jelezzék a
megfelelő szervek felé a helyi társadalmi problémákat, azokat a neuralgikus pontokat,
amelyek generá]hatják az áldozattá válást.
e) Civil társadalmi feladatok
Mint ahogy korábban már említésre került, az állam és annak területi helyi szervei
önállóan nem tudják maximális szinten biztosítani sem a közbiztonságot, sem a
bűnmegelőzést. Ennek a rendszernek kihagyhatatlan elemei a helyi társadalmi civil
szervezetek. Ezek azok a szervezetek, amelynek tagjai ténylegesen lefedik a település
valamennyi széles társadalmi rétegét, így valamennyi veszélyeztetett elemmel
kapcsolatba kerülnek és hatékony informális kapcsolatrendszerüknek köszönhetően
sokkal hatékonyabb a rálátásuk a probléma rendszerekre. Az állampolgárok önkéntes
szerveződései garanciát jelenthetnek arra, hogy semmilyen települési társadalmi
probléma nem marad rejtve, és a kapcsolatrendszerükön keresztül a részletek feltárása
és a hivatalos szervek felé történő továbbítása is megvalósul. A közbiztonság és a
bűnmegelőzés szempontjából kiemelkedő szerepe van a helyi polgárőr egyesületnek,
amely évek óta igen jó hatásfokkal képes kiegészíteni a hivatalos szervek bűnüldözési
és bűnmegelőzési tevékenységét. Tagjainak önszerveződésen alapuló áldozatos
társadalmi munkája az egyik záloga jelen stratégia megvalósulásának.
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VIII. A lakosság szubjektív biztonságérzete és a média szerepe
A bűnözéstől való, valóságon alapuló vagy képzelt félelem érzékenyen érinti a lakosságot,
emellett érezhetően csökkenti a lakosság és annak közösségei egymás iránt érzett bizalmát,
nem beszélve arról, hogy kedvezőtlen hatásai vannak a gazdasági fej lődésre, az üzleti életre,
a befektetésekre, és általában rontja az élet minőségét.
A biztonságérzet hiánya a bűnözéstől, az áldozattá válástól való félelem jelen van az
állampolgárok körében és különösen sebezhetőek ebből a szempontból az idős emberek. A
mindennapi életben jellemzően nem is a bűnözés legsúlyosabb formái okozzák a legnagyobb
aggodalmat, hanem azok a mindennapi életben jelenlévő kisebb súlyú, ugyanakkor leginkább
káros bűncselekmények, mint például a besurranásos lopások, vagy a magukat valamely
szolgáltató képviselőjének kiadó bűnözők által elkövetett magánlaksértések, lopások.
A klasszikus bűnelkövetés mellett tovább növeli a lakosság félelmét a giobalizációból, az
Európai Unión belüli belső határok viszonylagos nyitottságából adódó nemzetközi bűnözés
terjedése, amelynek során korábban szii~te nem is létező bűncselekmény típusok veszélye
jelent meg, mint például a terrorizmus vagy a rasszizmus.
Az állami és helyi társadalmi szervezeteken kívül az újtípusú közbiztonságot veszélyeztető
tényezők megismertetésében jelentős szerepe van a médiának. A bűntényekről szóló
híradások már a társadalmi kommunikáció és a média elmaradhatatlan alkotórészeivé váltak,
sokszor az indokoltnál is nagyobb terjedelemben foglalkozva a kriminál jellegű
történésekkel. Az elmúlt években történtek kormányzati intézkedések arra vonatkozóan,
hogy az egyes közszolgálati jellegű tudósításokban kisebb legyen az aránya a rendőrségi
híreknek, de érezhető változást nem lehetett tapasztalni. Ezeknek a felvilágosító, megelőző
jellege egyértelműen kimutatható, azonban túlzott mértékben alkalmazva a lakossági
félelmeket erősíthetik meg. A média felelőssége tehát a tájékoztatásban, az
információközlésben, a veszélyek feltárásában elengedhetetlen, azonban érezhető elmozdulás
kellene a pozitív, megelőző jellegű példák bemutatása felé is.

IX. Célok, prioritások
a)

A személy elleni
megakadályozása.

erőszakos

bűncselekmények

visszaszorítása,

megelőzése,

b)

A közlntézmények, műemlékek, környezeti értékek védelme.

c)

A szenvedélybetegségekkel összefiiggő közbiztonságot veszélyeztető cselekmények
megakadályozása, visszaszorítása.

d)

A vagyonvédelemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenység javítása, a besurranásos
lopások megelőzése.

e)

A mezőgazdasági területek, a hobby kertek, a vállalkozások telephelyeinek védelme,
a termény és állat lopások megelőzése.
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f)

A településen sorra kerülő sport és kulturális jellegű rendezvények biztonságos
lebonyolítása.

g)

A közterületek, parkok, játszóterek rendjének és tisztaságának megőrzése, az
eszközök állagmegóvása, kamerás térfigyelő rendszerek további bővítése.

h)

A közlekedés biztonságával és a baleset megelőzéssel kapcsolatos sajátos helyi
feladatok megoldása.

i)

A település tűzvédelmével és katasztrófavédelmével összefiiggő propaganda
tevékenység kiterjesztése.

X. Beavatkozási területek
a) Gyermekek és fiatalkorúak védelme
A társadalom szempontjából kiemelkedő jelentőségű a jövő generációjának tudatos
nevelése. Fontos, hogy a gyermekek már egész fiatal korban megismerkedjenek
azokkal a helyzetekkel, amelyek révén bűncselekmények áldozataivá válhatnak.
Ismerjék meg a rájuk leselkedő veszélyeket, ismerjék meg azokat a káros anyagokat,
amelyek révén fliggőségi viszonyba kerülhetnek és az erre szakosodott bűnözői réteg
számára kiszolgáltatottá válhatnak (p1.: drogfogyasztóból lett kényszerdíler). E
tekintetben központi szerepet töltenek be a pedagógusok és a speciális szakszolgálatok
szakemberei, akik már ebben az életkorban képesek pozitív irányba befolyásolni
fiataljaink gondolkodásmódját. Ez a feladat mind a tanmenetbe építve, mind külön
foglalkozások keretében, szakemberek közreműködésével megvalósítható.
A fiatalkori bűnmegelőzés másik fontos területe a család, illetve a család és a hivatalos
szervek, intézmények kapcsolatrendszere. A nevelés az áldozattá válás veszélyének
feltárása a családban kezdődik, amelyet kiegészít az intézményszerű megelőzés,
ezáltal, illetve ezek együttműködésével alakítható ki a gyermekekben az egészséges
veszélyérzet és a felelősség.
Melyek azok a tényezők, amelyek javíthatják e téren az eredményeket, csökkenthetik
a gyermekek számára a veszélyeket?
-

-

-

-

-

-

a dinamikus, szakmailag felkészült iskolai vezetés, az erős központi és
közösségi támogatás,
a világos, mindenki által elfogadott célrendszer,
a szakmailag magas színvonalon teljesítő, stabil tanári kar és segítő személyzet,
erős és hatékony szülői részvétel és támogatás a célok megvalósításában,
a helyi gazdasági és egyéb civil szervezetek aktív együttműködése az oktatásinevelési intézményekkel,
az iskolán kívüli testületek aktív támogatásának ösztönzése, ideértve a
különböző ifjúsági szolgálatokat, pályaválasztási tanácsadókat, kulturális
intézményeket, sportklubokat.
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Feladatok:
-

-

-

-

-

-

az oktatási-nevelési intézmények rendelkezzenek Világosan lefektetett
elképzelésekkel az alkohol, a kábítószer fogyasztás és az iskolán belüli erőszak,
vagy egyéb előforduló bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos
teendőkről,
lehetővé kell tenni, hogy a különböző tanulást és beilleszkedést segítő
programok, a tanintézményen belül és kívül egyaránt elérhetőek legyenek a
diákok számára,
biztosítani kell, hogy az oktatási-nevelési intézményekben megfelelő
színvonalú egészségügyi szociális szolgáltatásokat nyújtsanak a gyermekeknek,
különös tekintettel a hátrányos helyzetű vagy szerényebb szociális helyzetben
élőkre,
előadások, szakmai programok szervezésével kell elősegíteni a veszélyforrások
megismerését, a különböző szerek káros hatásait, és a bűnözéssel vagy az
áldozattá válással való kapcsolatát,
hatékony együttműködés kialakítása és a hatósági ellenőrzés szigorítása az
élvezeti cikkeket árusító üzletekben és szórakozó helyeken,
megkeresni annak a lehetőségét, hogyan lehetne a különböző települési
rendezvények programjába beépíteni a bűnmegelőzéssel vagy az áldozattá
válással kapcsolatos ismeretanyagot.

b) A családon belüli erőszak megelőzése
Tekintettel arra, hogy a családi élet nagyrészt falakon belül, a társadalom vigyázó
szemei elől viszonylagosan rejtve zajlik, kiemelt jelentősége van annak, hogy a
megfelelő szakemberek fel tudják tárni az élethelyzetekből eredő családi problémákat,
mindazokat a veszélyeket, amelyek a családon belüli erőszak kialakulásához
vezethetnek, súlyosan károsítva egyrészt a gyermekek fejlődését, másrészt a
közbiztonságot. E tekintetben is kiemelt szerepe van az információnak, azaz, hogy a
védőnőktől az orvosokon át a pedagógusokig, beleértve a szociális és gyermekjóléti
területen dolgozó szakembereket is, megfelelő információval rendelkezzenek a
családok helyzetéről, hogy időben meg tudják tenni a szükséges lépéseket. Ennek
hatékony ellátása megköveteli, hogy a veszélyeztetett családokról állandóan frissített
nyilvántartás álljon rendelkezésre, a változások nyomon követhetők legyenek, hogy
megfelelően lehessen reagálni amennyiben szükséges. A kiépített jelzőrendszer
segítségével már a kialakulását megelőzően meg lehet tenni a szükséges lépéseket,
csökkentve a veszélyforrásokat.
Feladatok.
-

-

-

szakemberek bevonásával fokozottan figyelemmel kell kísérni különösen a
hátrányos helyzetű családok életkörülményeit, életvitelét,
el kell érni azt, hogy a családon belüli erőszak ne maradjon a családon belül,
azaz az áldozatok vegyék igénybe a hivatalos szervek segítségét a további
hasonló cselekmények megelőzése érdekében,
szoros együttműködést kell kialakítani a rendőrségnek, az önkormányzatnak és
a szociális területen tevékenykedő szakembereknek.
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c) Áldozattá válás megelőzése
Az áldozattá válás gyakorlatilag minden társadalmi réteget veszélyeztet valamilyen
szempontból, legyen az egy gyermek, egy szenvedélybeteg, egy idős ember,
valamilyen fogyatékossággal élő, vagy csak pusztán valamilyen vagyontárggyal
rendelkező személy. A lakosság körében tudatosítani kell, hogy ne csak Saját és
családjuk személyi biztonságáról gondoskodjanak, hanem fokozottan ügyeljenek
vagyontárgyaik biztonságára is. Meg kell értetui az emberekkel, hogy a megelőzés
lényegesen olcsóbb, mint az utólagos kárelhárítás, vagyis még mindig olcsóbb egy
modernebb zár felszerelése, vagy egy riasztóberendezés alkalmazása, mint később a
lezajlott esemény után a kárérték töredékéért hosszú harcot vívni a biztosítókkal.
Feladatok.
-

-

felvilágosító előadások szervezésével fel kell hívni a figyelmet a bűnözési
technikákra, azokra a hibákra, amelyet a potenciális áldozatok elkövetuek és
azokat a bűnelkövetők kihasználják,
ösztönözni kell a civil szervezetek ez irányú tevékenységét, hogy saját
programj aikon keresztül tudatosítsák tagjaikban a veszélyforrásokat.

d) Időskorúak veszélyeztetettsége
Az elmúlt időszakban elszaporodtak az időskorúak sérelmére elkövetett
bűncselekmények. Ezek „sikeréhez” nagyban hozzájárul az idősebb korból eredő
látás, hallás, érzékelés csökkenés, melyet az elkövetők maximálisan kihasználnak.
Külön problématerületet jelent és különösen veszélyes az idősekre nézve az a fajta
bűnelkövetési forma, amikor valamely hivatalos szerv vagy szolgáltató képviselőinek
adják ki magukat a bűnelkövetők, kihasználva az idősek hatóság iránti tiszteletét, vagy
éppen tudatlanságát, ezáltal súlyosan megkárosítva őket. Csak teljes körű felvilágosító
munkával érhető el, hogy az idős embereknek e tekintetben megfelelő
biztonságérzetük alakuljon ki és megtegyék azokat a szükséges dolgokat, amelyek az
áldozattá válást segítik megelőzni, p1.: a felhatalmazás, a megfelelő igazolvány,
azonosító elkérése és ellenőrzése.
Feladatok:
-

-

speciális felkészítő előadások szervezése kifejezetten időskorúak számára,
keresni kell a lehetőséget, hogy az idős emberek aktívak, szellemileg frissek
maradhassanak, ennek érdekében ösztönözni kell őket a közösségekben vagy
közösségi programokban való részvételre.

e) Szomszédok Egymásért Mozgalom
A Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) keretében biztosítható az, hogy
legalább a szűkebb lakókörnyezetben az emberek figyeljék egymás tevékenységét,
felí~gyeljenek a gyanús vagy szokatlan változásokra. Az egészséges társadalmi
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együttélés keretei kövessék egymás életvitelét, segítséget nyújtva egymásnak. Ez nem
beavatkozást jelent a másik életébe, hanem egy olyan kvázi partnerkapcsolatot,
aminek során egymást segítve akadályozzák meg a szomszédok az áldozattá válást.
Feladatok.
-

-

a mozgalom céljainak megismertetése a lakossággal,
a lehetséges eszközrendszer bemutatása, amely magában foglalja a
figyelemmel kísérést, egymás figyelmeztetését, egymásnak történő
segítségnyújtást.

I) Közterületek biztonságának fokozása
Az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott a közúti közlekedés, lényegesen több
az utakon a gépjármű, az utak zsúfoltabbak, fokozottabb a balesetveszély.
Településünk elhelyezkedése, a rajta átmenő fóútvonal miatt több veszélyforrást is
jelent a lakosság számára. A közlekedési morál javítása és a közlekedési szokások
átalakítása kulcsfontosságú ezen a területen. Nagyon nagy jelentősége van közlekedési
eszköztől rnggetlenül a türelemnek és a toleranciának. Ha szükséges különböző szintű
és fajtájú közúti korlátozásokkal kell elérni (sebesség, súlykorlátozás, stb.), hogy
jobban vigyázzunk egymás testi épségére és vagyontárgyaira.
A közúti közlekedés mellett a másik fontos tényező a közterületek biztonságának
javítása. Ennek elősegítésére tovább kell bővíteni a térfigyelő kamerarendszert a
frekventált területeken, amely már az ország területén számos helyen és alkalommal
bizonyította a bűnmegelőzés szempontjából a hatékonyságát.
Feladatok:
-

-

-

a helyi közlekedés rendjének áttekintése, a szükséges korlátozások bevezetése,
térfigyelő kamerarendszer bővítése,
a polgárőrség és a közterületek biztonságának megteremtéséért tenni tudó és
akaró egyéb társadalmi szerveződések támogatása.

XI. Együttműködés, tájékoztatás, kommunikáció
Már több lakalommal kiemelésre került a bűnmegelőzés szempontjából lényeges elem, az
együttműködés. A koncepcióban foglaltak érvényesülése, megvalósulása akkor érhető el,
ha a területi szintű és a településen belüli együttműködés megfelelő hatásfokkal működik.
Ennek érdekében be kell kapcsolódni a járási, kistérségi szintű bűnmegelőzési
programokba, meg kell osztani egymással a felmerült gyakorlati problémákat,
megoldandó kérdéseket. A térségi egyeztetést követően helyi szinten kell kialakítani az
együttműködés legcélravezetőbb formáit. Támogatva a rendőrség munkáját meg kell
erősíteni a helyi polgárőr egyesület tevékenységét, tudatos felvilágosító munkával
felkészíteni a települési civil szervezeteket ezeknek a speciális feladatoknak a
megoldására. A szükséges közös fórumok, előadások, bemutatók szervezésével
tudatosítsuk a helyi társadalmi szervezetek valamennyi tagja számára, hogy saját
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lehetőségeit figyelembe véve mit tehet a közbiztonság javítása és a bűnmegelőzés
érdekében.
Az önkormányzatnak ki kell használni a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákat, a
helyi sajtó, az iiiternetes felület, a különböző fórumok, a közmeghallgatások,
sajtótájékoztatók adta lehetőségeket. Em~ek segítségével épüljön ki egy lakossági
jelzőrendszer, amely elősegítheti a megelőzést.

XII. A koncepció megvalósításának forrása
Mivel az önkormányzat kiemelt feladata a közbiztonság helyi feladatairól való
gondoskodás, ehhez a szükséges forrást elő kell teremteni. Az önkormányzat támogatja a
rendőrség, a polgárőrség, a polgári védelmi szövetség szervezetét és a helyi civil
szerveződéseket. A költségvetés tervezésénél erre forrásokat kell elkülöníteni. Ezen
tÚlmenően pályázatok benyújtásával, külső szponzorok, vállalkozások bevonásával kell
feltárni az Újabb forráslehetőségeket.
A közbiztonság javítása érdekében tovább kell folytatni a közvilágítás fejlesztését,
valamint a térfelügyeleti rendszer kiépítését. Erre szintén biztosítani kell az anyagi
forrásokat a költségvetésben.

Szajol, 2014. május 29.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megye valamennyi önkormányzata
Polgármestere részére

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!
A jelenleg hatályos, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény
2. ~ a) pontja szerint a kéniényseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megye egész
területén a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata kötelező feladata. A Törvény

15. ~ (1) bekezdése szertnt az c törvény hatálybalépését megelőzően a megyei
önkormányzattal a közszolgáltatás elvégzésére kötött szerződések esetében jogutód a
megyeszékhely megyei jogú város önkormányz4ta.
Fentiek alapján Jász-Nagykun-Szolnok megye területén a kéményseprő-ipari tevékenység
ellátását a Fíítésteehnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolnok, Pozsonyi Út
68.) végzi.
A Szolgáltató megkereste Szolnok Megyei Jo~u Város Önkormányzatát, hogy a szolgáltatást
a megváltozott jogszabályi környezetben várhatóan nem tudja a tényleges szolgáltatás
költségei cég által történő linanszírozása mellett tovább biztosítani. A Szolgáltató a 2014.
évre mintegy 200.000.000 Ft veszteséget progn.osztizáll, melyből mintegy 30.000.000 Ft-ot
tud kigazdálkodni.
A közszolgáhatás 11. félévi biztosításának érdekében a fma.nszírozás egyik lehetséges módja,
bogy az érintett települések állják a településekre eső összeget.
A fentiek alapján
az ellátási területhez arányosítva
az On településére eső rész a
mellékletben foglaltak szerinti összeg.
—

A fentiek alapján kérem mielőbbi nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Ön településére
cső rész megfizetését Önkormányzatuk vállalja-e vagy scm, illetve ha igen, milyen
mértékben.
Tekintettel az ügy kiemelt voltára, kérem, hogy nyilatkozatát elektronikus úton 2014. május
19-éii~ (hétfőig) juttassa el a polgarmester®ph.szolnok.hu címre és postai úton is Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) részére.
Segítő közremiiködését előre is köszönöm és várom mielőbbi válaszát!
Szolnok, 2014. május 13.

H- 5000 Szolnok, Kossuth ter 9.

•

Telefon: 5o/503-402

•

Fax: 56/503-404

•

E-mail: polgarrnester@ph.szolnok.hu
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Szaj ol Községi Önkormányzat Jegyzőj étől
Szajol, Rózsák tere 1.

ELŐTERJESZTÉS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének
2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013. évben végzett gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó átfogó értékelés
Tisztelt Képviselő testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt.) és a Gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló többször módosított 149/1 997.(IX. 10.) Korm. rendelet meghatározza a helyi
Onkormányzat gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait.
A törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam,
a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek,
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és
intézkedésekkel, szolgáltatásokkal segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt
jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve
gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a
hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült
fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
A helyi Önkormányzatok elsődleges feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének
kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése és a
gyermekek családban történő neveLkedésének elősegítése.
Az Önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a Gyvt. 96.~.
(6) bekezdésének megfelelően minden évben átfogó értékelést kell készítenie, melyet a
Képviselő testület megtárgyal. Az értékelést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivataláiiak (továbbiakban Gyámhivatal) kell megküldeni.
I.

Év

A település demo2ráfiai mutatói:
0-2 év

3-5 év

6-14 év

15-18 év

19-60 év
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Lakosságszám
Összesen
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4047

2009

99
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4028
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92

99
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2388

829

3977

2011

88

103
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181
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840

3956

2012

92

93

356

179

2369

855

3932

2013

95

94

341

186

2335

850

3901

~

~

Fő

Településünkön 2011. évben a 0-18 éves korosztály 739 fó volt, 2013. évre 716 fóre csökkent
a számuk. A 0-2 éves korosztály száma emelkedést mutat ami biztató. Az
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összlakosságszámhoz képest folyamatosan csökken a 18 év alattiak aránya, ezzel
párhuzamosan a 61 év felettiek aránya nő.
II. Az önkormányzat által nyújtott eHátások biztosítása
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére irányul.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
biztosítják.
2013. január 1. napjáig a települési önkormányzat jegyzójének feladat- és hatáskörébe
tartozó ellátások:
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
b) külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a
kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját,
c) a városi gyámhivatal megkeresésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási
feladatokat végez, környezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhivatali
határozatok végrehajtásában,
d) felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi
örökbefogadásához,
e) dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,
f) a gyermeket azonnali intézkedést igénylő esetben a különélő másik szülőnél, más
hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy ha erre
nincs mód gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai
betegek otthonában helyezi el,
g) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
h) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául
rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való
jogosultságát,
i) közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi
szerződésben meghatározottak szerint,
j) közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában,
k) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és az iskoláztatási
támogatás folyósításának felfüggesztéséről, valamint az ezen ellátások felhasználására
kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, továbbá kezdeményezi a folyó sító
szervnél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését,
1) megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,
m) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi
és gyámügyi feladatokat.
-

-

2013. január ]. napjától a települési önkormányzat jegyzójének feladat- és hatáskörébe
tartozó ellátások:
a) a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
b) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
c) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá
vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fermállását,
d) megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,
1) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi
és gyámügyi feladatokat.
Látható, hogy a gyámhatósági hatáskörök száma jelentősen lecsökkent. Azonban az elkerült
ügyek száma településünkön nem volt magas számú, illetve a teljes hatályú apai elismerő
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nyilatkozat felvételére sor kerül, de anyakönyvvezetői hatáskörben. Településünkön jelentős
számú a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem, mely hatáskör
megmaradt. Uj feladatként jelentkezett, hogy 2013. szeptember 1. napjától a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzet fennállását határozattal kell megállapítani. A hatáskörök
átcsoportosítása jelentős munkafolyamatot nem vett le önkormányzatunkról.
Az ellátások né~y részre oszthatók:
1.
2.
3.
4.

Pénzbeli és természetbeni ellátások
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások
Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések
1. Pénzbeli és természetbeni ellátások

• Rendszeres ~yermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának feltétele, hogy a gyermeket
gondozó családban a havi egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a családban élőknél az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, gyermekét egyedül nevelőknél,
tartósan beteg gyermeket, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők, illetve nagykorúvá vált
gyermek esetében 140%-át. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
évente meg kell igényelni. Az öregségi nyugdíjminimum összege 2013. évben is 28.500,-Ft
volt.
Ennek figyelembevételével 2013. december 31-én 219 gyermek részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, mely 104 családot jelentett, melyből egyedülálló szülő 48.
A 2012. december 31-i állapothoz képest S gyermekkel csökkent a számuk. A kedvezményre
jogosult gyermekek étkezési támogatásban és tankönyvtámogatásban részesültek.

10-6 •7-14évo15-18évo19-I
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához a család
jövedelmi és vagyoni viszonyainak igazolásán kívül a tanulói jogviszony igazolása is
szükséges.
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A jogosultság megállapításához benyújtott jövedelemigazolásokból megállapítható, hogy a
családok túlnyomó többségében 2013. évben a legtöbb gyermek esetében a családban a
jövedelem meghaladta a nyugdíjminimumot.
Ellátásban részesített gyermekek számának megoszlása a család
jövedelmi viszonyai alapján

107

100

12
14250,-ft alatt

14.250és 28500,-ft
között

28500,-ft felett

2013. április 1. napjától Új szabályozás került be• a nagykorúak tekintetében a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági feltételek közé: a nagykorúvá válását
megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti
időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kellett
lennie, hogy a támogatás megállapítható legyen. Ennek következtében, akik nagykorúvá
válásuk előtt nem voltak jogosultak a támogatásra, nagykorúságuk után már nem is lehetnek.
Fentiek miatt 2013. évben elutasításra is sor került.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek természetbeni
támogatásban részesültek augusztus és november hónapban, mely fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására használható Erzsébet-utalvány formájában.
A támogatás értéke gyermekenként 5.800,-Ft.
Atlagosan 190 gyermek részesült az egyszeri támogatásban.
A kifizetett egyszeri támogatás összege összesen: 2.204,-eFt volt, mely teljes összegben a
Magyar Allamkincstártól visszaigénylésre került.
A kiegészítő támogatás jelentős segítség a rászoruló családok számára.
• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást helyi rendeletünk szabályozza. A 2012. december
31-én hatályos szabályozás szerint, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az
a gyermek, illetve család, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve a
család
az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt
időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Gyermeknek minősül a 18 életévet be nem töltött személy.
Különösen létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetek a következők:
. krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés,
. nagyobb összegű nem tervezhető, illetve előre nem látható kiadások,
. egyéb támogatási formából való kiszorulás,
-

-
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igazolt krízishelyzet: elemi csapás, p1: árvíz, tűzvész stb.,
1-3 havi közszolgáltatási díjhátralék rendezése,
atmeneti vagy tartos nevelesbe vett gyermek csaladjaval valo
kapcsolattartásának elősegítése,
a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali
visszahelyezés miatt jelentkező többietkiadások,
szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
egyéb szabályozhatatlan, különös méltánylást érdemlő esetek.

A megítélt támogatás összege, évente és gyermekenként nem haladhatja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 500 o-át.
Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a támogatás összege nem
haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 20° o-át.
A benyújtott kérelmek indoklásából az tűnik ki, hogy 2012. és 2013. évben is a családok az
alábbi indokokkal kérték a támogatást: gyógyszerköltségek, magasabb összegű iskolai
kiadások fedezésére, illetve ruházkodásra, mert a megemelkedett hiteltörlesztés és a közüzemi
számlák miatt ezeket a kiadásokat már nem tudták fedezni. Sajnos a magas hiteltörlesztő
részletek még mindig nagy gondot okoznak a település lakosainak.
2013. évben 15 család részesült a támogatásban, 4 család 2 esetben, 11 család 1 esetben,
összesen 82.000,-Ft összegben. Ez a szám a 2012. évhez képest csökkenést mutat, mellyel a
támogatásra fordított összeg is csökkent. A támogatás anyagi fedezetét teljes egészében az
Onkormányzat biztosította.

.

Óvodáztatási támogatás

A támogatás azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
szülőjének részére nyújtható, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. A támogatás
igénybevételének további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló
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szülő, illetve szülők az eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyenek arról, hogy a gyermek
hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat
fejezték be sikeresen.
Településünkön az elmúlt évben 1 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban, összesen
20.000,- Ft értékben.
2. Személyes 2ondoskodás keretébe tartozó 2yermekjóléti alapellátások
.

Gyermekjóléti szol2áltatás:

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel együtt Szajol Község Önkormányzatának
fenntartásában 1999. október 04-én kezdte meg a működését településünkön.
A szolgálat munkáját segíti 2010. szeptember 01.-től egy lő közösségi szenvedélybeteg
gondozó, aki hetente egy alaklommal tart ügyfélfogadást a településen.
2008. január 1-jén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a településen működő többi
szociális ellátással együtt csatlakozott a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltató Besenyszögi Központjához. Igy a korábban az Onkormányzat által működtetett
alapellátások kistérségi keretek között működnek tovább.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak 2013. december 21. óta egy felújított épület ad
helyet, ahol a településen működő összes szociális alapszolgáltatás megtalálható. Számítógép
áll a szolgálat rendelkezésére, ami nagyban megkönnyíti a munka gyors elvégzését, az
internet hozzáférés is biztosított, valamint szolgálati kerékpár könnyíti a családgondozók
munkáját.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a
gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését, illetve a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezését.
2013. december 31-i statisztikai adatok alapján a gondozott családok száma 29, ebben
nevelkedő gyermekek száma 39. 2013. év folyamán alapellátás keretében 27 gyermek
gondozása folyt, amely 22 családot jelentett. Védelembe vétel 6 családot érintett, mely
családokban összesen 12 kiskorú gyermek nevelkedik.
Pártfogói felügyelet alatt jelenleg egy fiatalkorú sem áll.
Községünkben már évek óta egy nevelőszülői család található, ahol jelenleg is 5 gyermek
nevelkedik.
Orökbefogadással kapcsolatos feladatokat nem kellett ellátnom, mivel 2013. évben ilyen
jellegű intézkedésre nem került sor.
2013. év folyamán a Gyermekjóléti Szolgálattal történő kapcsolatfelvételek a következő
módon alakultak:
Jelzőrendszer által küldött jelzések száma: 63 jelzés.
.
Egészségügyi szolgáltató: 1 ebből védőnő: 1
. Közoktatási intézmény: 23 (szinte mind igazolatlan hiányzás miatt, jellemzően
középiskolából)
. Rendőrség: 9
. Állampolgár: 5
. Jegyző, Gyámhivatal: 16
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Információ nyújtására 155, és egyéb, hivatalos ügyek intézésében való közreműködésre 32,
tanácsadásra 154 esetben és segítő beszélgetésre 242 alkalommal került sor.
Családlátogatások száma: 53 alkalom.
A 2013. év folyamán 6 gyermek esetében fejeződhetett be a gondozás, 4 esetben sikeres
családgondozás miatt, 2 esetben pedig a gyermek nagykorúvá válása miatt.
A gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésére észlelő- és
jelzőrendszert működtet. A jelzőrendszer tagjai a településünkön: védőnők, háziorvosok,
családsegítő szolgálat, általános iskola és napközi otthonos óvoda gyermek és ifjúságvédelmi
felelőse, rendőrség. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat
felé, ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik. A szolgálat folyamatos kapcsolatot tart a
jelzőrendszer tagjaival esetmegbeszélések, esetkonferenciák és szakmaközi megbeszélések
formájában. A megbeszéléseken feltárják a veszélyeztetettséget előidéző okokat és azok
megoldására közösen tesznek javaslatot.
A jelzőrendszer tagjaival 2013-ban esetmegbeszélésre illetve esetkonferenciára 18
alkalommal, szakmaközi megbeszélésre pedig 6 alkalommal került sor. Elmondható, hogy a
jelzőrendszer tagjai közül a Gyermekjóléti Szolgálatnak jó muiikakapcsolata van a
védőnőkkel, az iskola és óvoda gyermekvédelmi felelősével, pedagógusaival, a gyámhatóság
munkatársával.
A gyermekjóléti szolgálat a gondozási tevékenysége során hátrányos és veszélyeztetett
gyermekekkel találkozik. A gyermekek veszélyeztetettségének okai leginkább a családok
anyagi helyzetére vezethetők vissza. Sokan küzdenek anyagi, lakhatási problémákkal, súlyos
terheket ró a családokra a növekvő munkanélküliség. A mindennapos megélhetési gondok
miatt egyre kevesebb figyelem jut a gyermekekre, egyre gyakoribb probléma a gyermekek
tankötelezettségének elmulasztása. Sajnos egyre inkább jelen vannak a deviáns viselkedésű
gyermekek, melynek hátterében gyakran a szülők elhanyagoló nevelése áll. További
problémát jelentenek a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés és a
helytelen nevelési attitűdök.
A probléma típusa szerint az első helyen 2013. évben a gyermeknevelési probléma és a
magatartászavar, valamint a szülők életvitele állt. Ezt követte a családi konfliktus, majd az
anyagi problémák és a szülői elhanyagolás. Sajnos egyre több családban fordul elő családon
belüli bántalmazás. A bántalmazás jellege leginkább lelki, de egyre többször fordul elő fizikai
bántalmazás is. A családok nehéz anyagi helyzete miatt mindkét szülő türelmetlenebb, és sok
esetben a két szülő egymást bántva vezeti le a feszültséget nemegyszer a gyermekeik szeme
láttára. A Szolgálat igyekszik, ezen családoknak olyan konfiiktuskezelési illetve,
problémamegoldási tanácsokat javasolni, melyek alkalmazásával a mindennapi életükben
felmerülő gondokat, problémákat sikeresen kezelni tudják.

2007-ben a település képviselőtestülete elfogadta, hogy a helyettes szülői ellátást a Szolnoki
Kistérség lássa cl. Helyettes szülői ellátás igénybevételére a tavalyi év folyamán nem került
sor.
Gyermekkorú által elkövetett szabálysértésről 2013. évben jelzés nem érkezett a Szolnoki
Rendőrkapitányságtól a Szolgálathoz.
.

Gyermekek napközbeni ellátása:

A gyermekek napközbeni ellátását napközi otthonos óvoda és az általános iskola biztosítja.
Mindkét intézmény egy telephellyel működik. 2013. évben 102 fó óvodás, a 2013. szeptember
1. napján 290 fó iskolás volt.
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Az óvoda napi háromszori étkezést biztosít a gyermekek számára. Az iskolában lehetőség van
a menza ebédre, a tízórai és ebédre, valamint a háromszori étkezésre.
Az óvodában 26 15, az iskolában 91 gyermek ingyenes étkezésben részesült. 50%-os térítési
díj ellenében étkezett iskolánkban 43, óvodánkban 9 gyermek.
A kedvezményes étkezések után az önkormányzatot terhelő rész összesen 13.754,- eFt volt az
elmúlt évben.

A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társuláshoz csatlakoztunk 2008. január 1. napjával. A
csatlakozással a helyettes szülői ellátás is biztosított településünkön. 2013. évben ezen
szolgáltatás igénybevételére nem került sor.
3. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédehni szakellátások
E feladatok ellátása településünk számára nem kötelező.
4. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések
A jegyző feladatkörébe a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
határozattal történő megállapítása tartozik 2013. szeptember 1. napjától.
2013. szeptember 1 ás december 31 között 22 15 hátrányos helyzetű gyermek volt, akik 13
családban nevelkednek és 15 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akik 8 családban
nevelkednek.

A Szolnok Városi Gyámhivatal felkérésére a gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos
ügyekben jegyzőkönyvi meghallgatásokat, kiskorút vagy gondnokoltat érintő
leltárfelvételeket, és környezettanulmányokat készítettünk.
A Gyámhivatallal rendszeres és jó a kapcsolatunk.
2013. évben is a szajoli gyámhatóság és a Gyermekjóléti Szolgálat a Közösségi Ház és
Könyvtár, az iskola ás az óvoda együttműködve biztosított szabadidős programokat a 18 év
alatti gyermekek számára, felvilágosító előadásokat szervezett ás kiemelt figyelmet fordított a
gondozott gyermekekre. A helyi civil szervezetek több alkalommal vettek részt szabadidős és
közösségfej lesztő programok lebonyolításában, szervezésében.
Összességében elmondható, hogy a helyi intézmények szakemberei az elmúlt évben is
együttműködve, folyamatosan szerveztek a gyermekek védelmét és a prevenciót biztosító
rendezvényeket, kiemelt figyelmet fordítva az egészségmegőrzésre és a tudatos
életmódforrnálásra.
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Határozati javaslat
/2014. (V. 29.) számú önkormányzati Képviselő testületi határozat
Szajol településen 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátására vonatkozó átfogó értékelés elfogadása
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Jegyző előterjesztésében megtárgyalta a
településen végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó átfogó
értékelést.
A Gyvt. 96.~ (6) bekezdése alapján elkészített beszámolót elfogadja.

Értesülnek:
1.! Képviselő testület tagjai H.
2.! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
3.1 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató
4. Igazgatási csoport H.
5. IrattárH.
‚
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ELŐTERJESZTÉS
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. május 29-én tartandó ülésére
Tájékoztató a település közterületeinek, közútjainak állapotáról,
továbbfejlesztésük lehetőségeiről
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tulajdonában jelentős nagyságú közterület és intézményi zöldterület van,
melynek fenntartása évről-évre jelentős munkát jelent számunkra.
Konkrét számadatok:
-

-

-

-

az intézmények (iskolák, óvodák, egyéb közintézmények) zöldterülete:
játszóterek (Ibolya úti és MÁV játszótér)
Sporttelep és környezete
Egyéb zöldfelületek (Erkel tér, Marx tér, utak melletti területek)
Holt-Tisza töltése
Szajoli Holt-Tisza partja
Osszesen

6.300 rn2
2.000 m2
25.000 m2
15.200 m2
10.000 m2
9.000 rn2
67.500 m2

Ezen köz- és zöldterületek karbantartása jelentős személyi, üzemanyag- és eszközráfordítást
igényel, mert a Sporttelepen lévő labdarúgó pályán hetente, a többi zöldterületen május
elejétől szeptember végéig legalább 2 hetente kell a füvet nyírni.
Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően ezt a munkát gépi erővel tudjuk megoldani. A
gépek kezelését közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozók végzik. Tapasztalataink
szerint a rendelkezésre álló, létszámában is csökkenő személyi állomány egyre kevésbé
alkalmas a nagy értékű gépek üzemeltetésére, a fiatal munkavállalók viszont már nem ismerik
a kézi kaszálás fortélyait.
A zöldterületeinken az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre,
játszóeszközöket, padokat, asztalokat, szemétgyűjtőket helyeztünk el. Sajnos a vandál
kezeknek „köszönhetően” egyre több pénzt kell költenünk az eszközök javítására, pótlására.
Ez elsősorban a közterületeken jellemző, az intézményeink udvarain található eszközöket csak
a rendeltetésszerű használat miatti amortizáció miatt kell karbantartanunk. A Holt-Tisza
parton elhelyezett asztalok, padok vannak kitéve leginkább a rongálóknak. Azon területeinkre
ahol a fózési lehetőség biztosított igyekszünk tüzelőanyagot kiszállítani a fózésekhez,
sütögetésekhez. Véleményünk szerint ezeket a rongálásokat nem azok követik el, akik a
területet rendeltetésszerűen, pihenésre használják, hanem azok akik nem használják. Ugyanezt
tapasztaljuk a Sportcsarnok melletti szabadidő parkban is. A MAV játszótér felújítása
megtörtént, ami jelentős anyagi beruházással járt.
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Több forrásból, önkormányzati Saját erőből, illetve civil szervezet által nyert pályázati
támogatásból néhány alkalommal növényzet telepítést is hajtottunk Végre. Azonban sajnálattal
állapíthattuk meg, hogy ezeket is megrongálták.
A közterületeink rendben tartására tervezett munkák elvégzésére garanciát látunk a
karbanitartóink személyében, akik jól ismerve Szajol községet és a rendelkezésére álló
személyi állományt
az eddigi tapasztalatok szerint jól osztják be a feladatokat és
személyesen is részt vesznek azok elvégzésében, így mutatva példát a
közfoglalkoztatottaknak.
—

—

Településünk utcáin
köszönhetően az elmúlt évek során kihelyezett saját készítésű
szemétgyűjtőknek egyre kevesebb az eldobált szemét. Az eszköz megléte azonban még nem
jelenti annak használatát is, példa erre a gyalogos aluljáró, melynek mindkét végén található
szemétgyűjtő, mégis sok az eldobált hulladék.
—

—

A közterületeken több helyen találkoz’mk a lakosság által kihelyezett hulladékkal (jellemző a
Szolnoki úti véderdő mellett elhelyezett nyesedék, a „Fokparton” található vegyes szemét),
melynek elszállítása szintén önkormányzatunk feladata. Ez a feladatellátás az önkormányzati
hulladéklerakó bezárását követően jelentős költségnövekedést jelentett. Egyre több észrevétel
érkezik a Polgármesteri Hivatalba, hogy a külterületi szántók, erdők mellett illegálisan
helyeznek el főleg építési-bontási hulladékot. Ennek megelőzése nehéz feladat, hiszen a
szemét lerakását nem tudjuk tetten érni, így nehéz annak bizonyítása, hogy ki helyezett el
hulladékot a közterületen. A növekvő lakossági igények kielégítése céljából a vasúton túli
iparterületünk egy részén az építési-bontási hulladékok szervezett gyűjtésére és kezelésére
hulladékudvart szeretnénk kialakítani, amelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély
kérelmünk a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez
április hónapban benyújtásra került, elbírálása jelenleg folyamatban van, az ezidáig befizetett
igazgatási szolgáltatási díj összege ‘734.000,-Ft.
Közterületeiiik továbbfejlesztési lehetőségei: A Községháza előtt és mellett található a Rózsák
tere, melyet a korábbi évekhez hasonlóan próbálunk a nevéhez méltóvá alakítani, az
elöregedett rózsatövek pótlására közel 200 új tövet ültettünk el, illetve a kúszó tuja
eltávolítását követően a szabadon maradt területre újabb 50 tövet telepítettünk. Ennek
folytatását ez évben is tervezzük. A tavalyi évben megtörtént a fóépület és garázsok közötti
zöldterület köztérré alakítása a kerítés elbontásával. Szeretnénk ide is padokat elhelyezni,
illetve a tervezett parkoló kiépítése április hónapban megtörtént. Tervezzük a parókia előtti
csapadékvíz elvezető árok lefedését annak érdekében, hogy állami ünnepeink
rendezvényeinek idején nagyobb terület álljon rendelkezésünkre, ez még anyagi erőforrás
hiányában nem valósult meg.
A Fő úti piactér piactérré alakítása is terveink között szerepel, azonban ez az elképzelés
pályázati támogatás igénybe vétele nélkül, pusztán saját erőből a közeljövőben nem
lehetséges. A piactér kialakításának másik lehetséges változata a volt Mozi épületének
visszavásárlása esetén az Erkel tér 4. szám alatt található területrész.
Bővíteni, pótolni kívánjuk a játszótereken, intézményeinkben található játszó eszközöket
szabványos elemekkel. A szabadidő parkban sportpályát tervezünk kialakítani, ahol a fiatalok
kosárlabdázhatnak, röplabdázhatnak a szabadban.
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Anyagi lehetőségeink rnggvényében elvégezzük a kiszáradt, kitördelt fák, cserjék pótlását,
egynyári növények ültetését.
A rongálások felderíthetősége érdekében a Szajoli Polgárőr Egyesület pályázati forrásból
térfigyelő rendszer kiépítésére nyújtott be pályázatot, melynet nagy örömünkre megnyert. 6
darab kamera került felszerelésre. Utólagos bővítés történt a Könyvtár épületén, az ott
elhelyezett kamera kifejezetten a kerékpártárolót őrzi a rendszer részeként. A rendszer
üzemeltetését az Egyesület tagjai vállalták közösen a körzeti megbízottakkal. Szeretnénk ezt a
rendszert bővíteni, ezért figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeinket.
A Csiribiri Alapítvány szintén pályázott LEADER támogatásra, a sporttelep melletti tölgyerdő
területén sétáló tanösvényt kívánnak kialakítani. Pályázatuk sikeres volt, 4,66 millió forint
támogatási összeget nyertek elképzeléseik megvalósítására. A tanösvény átadása Falunapon,
2013. június 29-én megtörtént.
Önkormányzatunk tulajdonában közel 26 km kiépített út található, melyből 6,6 km belterületi
gyűjtőút, 17,5 km belterületi kiszolgáló és lakóút, illetve 1,8 km külterületi közút. A
kiépítetlen utak hossza 6,9 km, melyből 1,3 km belterületen, 5,6 km külterületen található. A
fenti számadatokból kitűnik, hogy a belterületi lakóútjaink 94,5 %-a szilárd burkolattal vagy
útalappal ellátott. Mára elértük, hogy a lakóutak legalább útalappal ellátottak, csapadékos
időjárási körülmények között is biztosított a bejutás a lakóingatlanokhoz.
A közutak mellet található a településen kb. 0,5 km kerékpárút is.
Az útjaiiik állapotáról általánosan elmondható, hogy jelentős felújításra szorulnak, kivételt
képeznek ez alól a 2002. és 2007. között épült útburkolatok: a Gyöngyvirág, Szél, Jókai,
Szolnoki, Petőfi, Keszeg, Károlyi, Debreceni, Gerle, Egressy és Köztársaság utak, bár ezek
között is több olyan szakasz található, mely a 2001-ben megépített szennyvízcsatorna
nyomvonala felett már megsüllyedt. Az Eszak-alfóldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati
úton elnyert támogatásával felújított Széchenyi út és a Fő Út egy szakaszának burkolata
szintén megfelelő, javításra nem szorul.
A legnagyobb forgalmat lebonyolító külterületi útszakasz a vasúti pálya rekonstrukciója óta a
4. számú főközlekedési utat a Szent István király úttal összekötő útszakasz, melynek
burkolata annyira kátyús, hogy csak teljes burkolat-felújítással lehetne megfelelő állapotúvá
tenni.
A Szajol Község Önkormányzatának tulajdonában lévő közutak kezelését a Polgármesteri
Hivatal végzi. Az igazgatási csoport dolgozói gondoskodnak a felsorolt feladatok ellátásáról,
szervezik az útépítéssel, fenntartással kapcsolatos teendőket, irányítják a téli védekezési
munkákat.
A közút kezelője nyilvántartást vezet a kezelésében lévő közutakról. Ezt a feladatot a
Polgármesteri Hivatal naprakészen végzi az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter
vezetésével.
Legjelentősebb közútkezelői feladatunk a biztonságos közúti közlekedés biztosítása. Ennek
érdekében évről évre egyre több pénzt költünk a téli időjárás okozta károk elhárítására,
kátyúzásra. Sajnos elegendő fedezet hiányában a kátyúk felmérésekor arra koncentrálunk,
hogy elsődlegesen a balesetveszélyes kátyúkat javíttassuk ki, majd a nagyobb forgalmú
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utakon lévőket, végül a még rendelkezésre álló forrás mértékéig az egyebeket. Az évről évre
rendelkezésre álló 2-3 millió forint nem teszi lehetővé minden kátyú azonnali kijavítását, de
elmondhatjuk, hogy ezidáig útkezelői feladataink elmulasztása miatt nem kellett kártérítést
fizetnünk gépjárműben keletkezett kárért. Evek óta nem tudtunk elegendő forrást biztosítani
az ATI DEPO előtt húzódó utunk hibáinak kijavítására annak ellenére, hogy a vállalkozás
vezetője több alkalommal írásban is kérte ezt tőlünk. A tavalyi évben a kátyúzás nem csak
ezen a területen történt meg, hanem a TSZ központi épülete előtt is. Műszakilag is
elfogadható megoldás megvalósításához vállalkozók bevonásával szeretnénk elegendő forrást
biztosítani az úthibák kijavításához.
A meglévő úthálózat részeként elsődlegesen a Fő, Bekötő, Kölcsey és Mátyás király utak
burkolatának szélesítése és felújítása, illetve a biztonságos közlekedés érdekében kerékpársáv
kialakítása szükséges, azonban 2011 évben kért tervezői árajánlat szerint ezen munka
költségigénye kb. 180-200 millió forint, mely összeget kis önrész arányú (10-15 %) pályázati
támogatás esetén is teljes egészében meg kell előlegezni. Erre jelen gazdasági körülmények
között nincs lehetőségünk. Ennek ellenére zúzottkővel stabilizáltattuk a Kölcsey Ferenc út
mind két oldali padkáját, amely egyben a közút szélesítését is jelenti, valamint szintén
zÚzottkő beépítésével elkészült a Szent István király Út 70. szám alatti Ovoda előtti parkoló és
a Halász úti temető előtti parkoló is. A Bem Apó, Csillag és Dózsa György úti útalapok
egyenetlenségeit mart aszfalt és osztályozott kavics terítéssel egyenlítettük ki.
Jelentős anyagi ráfordítást igényelnének a már meglévő útburkolatok felújítási munkálatai is,
mivel a 15-20 éve megépített aszfaltburkolatok sok helyen megsüllyedtek, repedezettek,
részben a megnövekedett gépjármű forgalom, részben a közmű vezetékek bekötéséhez
szükséges útfelbontások miatt. Ezen utak 5 cm vastagságú aszfalt kopóréteggel történő
ellátása újabb 10-15 évre orvosolná a problémát, azonban ennek anyagi fedezete jelenleg nem
áll rendelkezésünkre.
Néhány jellegzetes példa: a Rózsa Ferenc úton a nagy teherbírású tehergépkocsik alatt
megrepedezett a burkolat, a Halász úton számtalan közműbekötés, sok útkereszteződésben a
szennyvízcsatorna nyomvonalán szinteltérés található. a Kölcsey és Vörösmarty úton a vasúti
csapadékvíz-elvezető rendszer nyomvonalán több süllyedés volt, melyek javítása megtörtént.
A Honvéd út burkolata az Egressy úttól a Rozmaring útig felújításra került, a Köztársaság és
az Arany János úton megtörténtek a kátyúzások, a Dankó Pista úti csatorna nyomvonal
süllyedése is kijavításra került.
További károkat okoz a burkolatnak a padkák megemelése, mert a csapadékvíz így nem tud a
burkolatról lefolyni. Jelentős mennyiségű csapadékot és intenzív hóolvadást követően a
közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók kézi erővel igyekeznek a csapadékvizet az
útburkolatról levezetni, a padkarendezést azonban kézzel hatékonyan nem lehet elvégezni,
ehhez gépi munkára van szükség mind a felesleges főldmennyiség lenyesésére, mind a
nyesedék elszállítására. A Halász, Bekötő, Rákóczi, Ady Endre, József Attila, Mátyás király,
Rozmaring utakon és a Fő úton megtörtént a gépi padkarendezés. A csapadékvíz-elvezető
árkok karbantartása, könnyebb tisztítása és állagának megóvása érdekében 40x40 cm-es előre
gyártott csatornaburkoló betonelemeket helyeztünk el az Erdei Ferenc, Nefelejcs és Rákóczi
Ferenc utcákban.
A közútjaink általános állapota egyre romlik, a felújítási munkákra fordítható költségvetési
források csökkennek, a helyi közutak kiépítésére, felújítására irányuló pályázatok száma
elenyésző és eléggé korlátozott a felhasználási lehetőség. A meghirdetett pályázatok nem
egyszerűen aszfaltozásra adnak támogatást, hanem a burkolatépítéssel egy időben kérik a
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csatlakozó közterület rendezését, növényzet ültetését, utcabútorok elhelyezését, a kerékpáros
közlekedés biztonságosabbá tételét. Mindezek nagyobb költségráfordítással járnak.
A fenti tájékoztató adataiból is kitűnik, hogy Szajol településen sok hasonló nagyságrendű
községhez képest a helyi közutak aszfalt burkolattal való ellátottsága a belterületen jónak
mondható, azonban van még tennivalónk annak érdekében, hogy községünk minden lakosa
szilárd burkolatú úton érje cl ingatlanát. Ennek érdekében el kell kezdeni a kopóréteg
kiépítését az útalappal rendelkező utcákban, illetve a meglévő, leromlott állapotú útburkolatok
kijavítását toldozgatás helyett teljes útfelületen.
Ezen beruházásokhoz ki kell használni minden adódó pályázati lehetőséget, mert támogatás
nélkül költségvetésünkből a szükséges és teljes anyagi fedezetet megteremteni nem tudjuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztatóban leírtak szíves tudomásul vételét.
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