
MUTATÓ

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. július 3-án megtartott nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből.

Tár~v: Rendelet sz. Határozat sz.

1. Tájékoztató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
2013. április 1-től Szajol községben nyújtott víziközmű
szolgáltatási és üzemeltetési tevékenységéről

2. Tájékoztató Szajol község közbiztonságának és
közrendjének helyzetéről

3. Tájékoztató az Idősek Kiubja működésének tapasztalatairól

4. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7.
6/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 8.
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

6. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 9.
és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről

7. Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda, mint önálló
intézmény működésével kapcsolatos tapasztalatokról

8. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28
2014. II. félévi munkatervéről



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. július 3-án a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Németimé Gerecs Judit
k é p v i s e 1 ő k,
Dr. Csúri Csaba képviselő bejelentéssel távol.
Dr. Bartók László jegyző,
Nem képviselő bizottsági tagok: Hegedűs Zsolt, Dr. Kecsmárik László Pénzügyi és Ugyrendi
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: Sinka Edit Szajoli Tiszavirág Ovoda igazgató, Bódi Krisztina SZKTT
Szajoli telephelyvezető, Zeleiné Kovács Agnes Idősek Klubja klubvezető, Szolnoki
Rendőrkapitányság részéről: Fürj János rendőr-őrnagy, közrendvédelmi osztályvezető,
kapitányságvezető helyettes, Mihalik Zsolt rendőr-őrnagy KMB alosztályvezető, Zsákai
László körzeti megbízott, TRV Zrt. részéről: Jáger Viktor üzemmérnökség vezető, Bartus
István vízmű telepkezelő
Jegyzőkönvvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó

Szöllősi József polgármester Úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket. Külön
köszönti az ülésre meghívott vendégeket. Javasolja, hogy a tájékoztatók megvitatásával
kezdje el a képviselő-testület az ülést.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fó képviselőből jelen
van6fó.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok változatlanul hagyásával, felvételre
javasolja 4. napirendi pontként az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és
az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalását.

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
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2. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V. 29) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

4. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

5. Tájékoztató Szajol község közbiztonságának és közrendjének helyzetéről
Előadó: a Rendőrség képviselői

6. Tájékoztató az Idősek Klubja működésének tapasztalatairól
Előadó: Csapó Páh~é, a SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója

Zeleiné Kovács Agnes klubvezető

7. Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda, mint önálló intézmény működésével
kapcsolatos tapasztalatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit igazgató

8. Tájékoztató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. április 1-től Szajol
községben nyújtott víziközmű szolgáltatási és üzemeltetési tevékenységéről
Előadó: TRV Zrt. képviselője

9. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. II. félévi
munkatervének elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

10. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

1. A Szajol, Fő út 6. szám alatti épület bérbeadásáról szóló 82/2013. (XI. 12.) határozat
módosításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

2. Gyermekétkeztetés közbeszerzési eljárásának megindításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

3. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Berkesiné Csinger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke
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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 elvé2zett tevékenységről
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A KLK pályázat folytatásáról egyeztettem a kivitelezővel, az öltözők
felújítása a további feladatuk. Szeretnék a szeptemberi évadkezdésre befejezni a
munkálatokat. Az I. számú Háziorvosi Szolgálat rekonstrukciója ősszel kezdődik. Az óvoda
külső szigetelését augusztusban fogjuk megkezdeni. Az alpolgármester asszony a következő
testületi ülésünkre fogja elkészíteni tájékoztatóját, ha további kérdés van beszámolómmal
kapcsolatosan, bővebben kitérek rá.

Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény a tájékoztatókkal kapcsolatosan?

Amennyiben nincs, kérem, aki a 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 képviselő-testület a 8. napirendi pont megvitatásával folytatja munkáját, külön köszöntöm a
TRV Zrt. megjelent képviselőit. Van-e szóbeli kiegészítésük az írásos tájékoztatón kívül?

8.! N a p 1 r e n d
Tájékoztató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. április 1-től Szajol községben
nyújtott víziközmű szolgáltatási és üzemeltetési tevékenységéről
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Jáger Viktor: Üdvözlöm a képviselő-testület tagjait, a kiküldött írásos tájékoztatóhoz szóbeli
kiegészítésem nincs, amennyiben kérdésük van, válaszolok rá.

Szöllősi József: Mikorra várható a Tiszapüspöki szennyvíz-csatorna hálózat átadása? A
szajoli átemelő is kicserélésre került, ki fogja rendbe tenni az átemelő környékét?

Jáger Viktor: Az átadás előreláthatólag szeptember hóban lesz. Az átemelő megtisztításáról
a fóvállalkozónak kell gondoskodni. A fZ5vállalkozó az EuroAszfalt Kft, megbízottja Borbély
Gábor Úr, vele kell egyeztetni.

Szöllősi József: Szeretném kérni Önöktől, hogy a közkifolyónk esetleges újbóli
meghibásodásának javítása minél hamarabb történjen meg, elég sok reklamációt kaptunk a
lakosságtól. Nagyon sokan hordják a vizet.
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Já2er Viktor: Figyelni fogunk rá.

Dr. Bartók László: Érdeklődni szeretnék arról, hogy a tájékoztatóban rögzített 26 db
csőtörés, rendkívülinek számít-e?

Jáger Viktor: Nem, átlagos.

Szöllősi József: Merült-e fel valakiben kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért, 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.

Jáger Viktor és Bartus István megköszönte a meghívást, és elhagyták a tanácskozó termet.

5.! N a p i r e n d
Tájékoztató Szajol közsé2 közbiztonságának és közrend jének helyzetéről
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Tisztelettel köszöntöm a Szolnoki Rendőrkapitányságtól a megjelent
vendégeket. Az írásos tájékoztatót minden képviselő-testületi tag megkapta, szóbeli
kiegészítést kívánnak-e tenni?

Fürj János: Köszönjük a meghívást és én is köszöntöm a kollégáim nevében is a
megjelenteket. Szabó Zoltán kapitányságvezető nem tud jelen lenni az ülésen,
betegállományban van, felgyógyulásáig én helyettesítem. A tájékoztatóban részletesen leírtuk
Szajolra vonatkozóan a rendőrségi munkafolyamatokat, statisztikai kimutatásokat, körzeti
megbízottairik munkáját. Ebben az évben újítják a Szajol-Szolnok közötti vasútvonalat,
valamint épül az M4-es autópálya törökszentmiklósi szakasza is. Ezek a munkálatok sok
vendégmunkást és átutazót jelent, ezért a település ellenőrzését intenzív rendőri jelenléttel
fogjuk biztosítani, több társszervvel együtt. Végezetül szeretném megköszönni a 2013.
március 15-i havazás miatt kialakult rendkívüli helyzetben tett szükségintézkedéseit,
segítségét a Polgármester úrnak, nagyban segítette a munkánkat. Amennyiben további
kérdésük van, szívesen tájékoztatom Onöket még részletesebben.

Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény?

Kerékiártó Tibor: Egyre több a kerékpárlopás. Tranzit község vagyunk, azonban többen is
nehezményezték, hogy a járőrök a kerékpározókat többször is megállították, igazoltatták és
nem a tolvajokat keresték.

Fürj János: Elsősorban bűn- és baleset-megelőzési munkát végeztek. Kérem, hogy
tájékoztassák a lakosságot, hogy aki új kerékpárt vásárol, készítsen róla fényképet, Írja fel a
vázon található azonosító számsort, így nagyobb eséllyel találhatjuk meg az eltulajdonított
kerékpárt.
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Szöllősi József: Az Új feladatok, a fejlesztések községünk nyugalmát az elkövetkező két
évben nagyon felborítják. Örülök annak, hogy a rendőrség szakemberei ezt figyelembe is
veszik és kísérik is. Bízom abban, hogy a következő évi beszámolójukban nem lesz
emelkedés a bűncselekmények számában, a besurranásos lopások területén sem. A
polgárőrökkel, körzeti megbízottairikkal folyamatosan figyeljük községünket. Ugy gondolom,
hogy nem lesz egyszerű ez a két év. Már kérték a kivitelezők, hogy a balra kanyarodó
közlekedési lámpa szabad jelzését hosszabb időszakra programozzák át, mivel a nagyobb
járművek lassabban haladnak, kanyarodnak a kereszteződésben. Irtunk levelet az illetékes
hatóságnak, jeleztük a kivitelezők kérését, tájékoztatásuk alapján megoldható. Egy jó
csapatmunkával, együttműködéssel jól meg fogjuk oldani ezt a helyzetet. Van-e még
valakinek kérdése, véleménye?

Amennyiben nincs, megköszönjük a tájékoztatást és az együttműködést, kérem, aki
elfogadásra javasolja a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

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

Fürj János, Mihalik Zsolt és Zsákai László megköszönte a meghívást, és elhagyták a
tanácskozó termet.

6.1 N a ~ I r e n d
Tájékoztató az Idősek Kiubja működésének taDasztalatairól
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Tisztelettel köszöntöm a napirendi pont meghívott vendégeit, kívánnak-e
szóbeli kiegészítést tenni?

Zeleiné Kovács Ágnes: Nincs szóbeli kiegészítésem.

Szöllősi József: Kérdés, vélemény merült-e fel valakiben?

Kovács Károly: A mindennapokban mennyi idős keresi fel a klubbot, és milyen a férfi-női
arány?

Zeleiné Kovács Ágnes: kb. 20 fó állandó tagunk van nap, mint nap, akik részt vesznek a
foglalkozásokon. Nagyon aranyosak, kedvesek és aktívak. Férfi látogatóiiik ritkán vannak,
általában a rendezvényeken vesznek részt a házaspárjukkal.

Szöllősi József: Nagy örömmel fogadták az idősek a klub újbóli indulását. Egyre többen
szeretnének tagok lenni. A működési engedélyt 30 főre kaptuk meg. Erdemesnek tartom a
működési engedély módosítását esetlegesen 40 főre, hiszen az igény, rendelkezésünkre áll.
Utána kell érdeklődni a szakhatóságoktól, hogy milyen feltételeket kell biztosítanunk egy
létszámbővítésre. Ujból kiírásra került a Szolnok Megyei Közgyűlés által az „Idősbarát
Önkormányzat” cím, melyre a klubvezető asszony megírta a pályázatot. Orömmel jelenthetem
be, hogy Szajol község megnyerte a díjat, melyet augusztus 20-án adnak át részünkre,
valamint a díj mellé még százezer forintot is. Az egész megyében egy díjat adnak község
részére és egy díjat adnak város részére. A községi díjat Szajol nyerte, a városi díjat Karcag.
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Berkesiné Csin2er Gabriella: Részletes és alapos tájékoztatást kaptunk a klub életéről,
további jó munkát kívánok.

Bernát Jullanna: Szeretik az idősek a klubot, szinte a második gyermekkorukat élik. Örülök
annak, hogy más civilszervezeteknek is helyet biztosít, jó kapcsolatot alakítanak ki.
Véleményem szerint a téli időszakban nőni fog a klub látogatottsága, kevesebb a ház körüli
munka.

Szöflősi József: Van-e még kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért, 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.

Zeleiné Kovács Ágnes és Bódi Krisztina megköszönte a meghívást, és elhagyták a
tanácskozó termet.

2./ N a p I r e n d
A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V. 29) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk, a mellékletek kerültek
módosításra, kikerültek a sírásásra vonatkozó rendelkezések és szabályozásra került a temető-
fenntartási hozzájárulás. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a tervezetben
megfogalmazottakkal.

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

7/20 14. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
6/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)
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3.! N a p 1 r e n d
A nem közművel össze~vűjtött háztartási szennyvíz beEvűjtésére vonatkozó
közszobzáltatásról szóló rendelet
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen megvitatásra került, a rendelet megalkotására
magasabb jogszabály felhatalmazása miatt volt. Meghatároztuk a közszolgáltató személyét is.
Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a tervezetben
megfogalmazottakkal.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

4.! N a p 1 r e n d
Az anyakönyvi események enEedélyezésének szabályairól és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló rendelet
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Jogszabályi változás miatt kellett módosítani rendeletüriket, az együttes
bizottsági ülésünkön is megvitattuk. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a tervezetben
megfogalmazottakkal.

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

9/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)
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7.1 N a p i r e n d
Tájékoztató a Szajoji Tjszavjrá2 Óvoda, mint önáHó intézmény működésével kapcsolatos
tapasztalatokról
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Sinka Edit: Az írásbeli tájékoztatómhoz szóbeli kiegészítésem nincs, amennyiben kérdésük
van, szívesen tájékoztatom Onöket még részletesebben.

Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény a tájékoztatóval kapcsolatosan?

Némethné Gerecs Judit: Nagyon szép képet kaptunk az óvodánk életéről, sajnálom azonban,
hogy 22 fó első osztályosunk lesz, de biztosan megalapozott volt a nevelési tanácsadó
döntése. Az e-portfolió feltöltését én is támogatom, bízom abban, hogy aki nem töltötte fel, az
a jövő nevelési évben megteszi. Gratulálok, szép munka volt.

Bernát Julianna: Kicsit szomorúan vettem tudomásul, hogy a logopédiai foglalkozásokat
nagy csoportban kezdődnek. Szerintem hatékonyabb lenne a felkészülés, ha már a kisebb
csoportokkal is tanítanák a helyes hangképzési tecbnikát. Ugy gondolom, hogy egy jó
csapatnak együtt kell dolgozni és segíteni egymás munkáját, elfogadva egymást.

Szöllősi József: Köszönjük az észrevételeket, kérdés merült-e fel valakiben?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért, 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.

9.1 N a p i r e n d
Szajol Közsé2 Onkormányzata Képviselő-testületének 2014. II. félévi munkatervének
elfoEadása
(Irásos munkaterv a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Elkészítettük a II. félévi munkatervet a jogszabályi követelményeknek
megfelelően. Ugy gondolom, hogy a terv csak a kötelezőeket tartalmazza, ennél több
napirendi pontokat szoktunk megvitatni. Amennyiben további javaslat nincs, kérem,
kézfeltartással jelezze, aki a munkatervezetet elfogadásra javasolja.

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

28/2014. (VII. 3.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. II. félévi munkatervére

SZEPTEMBER HÓ

1. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2014. I. féléves költségvetési
beszámolójára
Előadó: Szöllősi József polgármester

2. Tájékoztató a Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos tapasztalatokról és a 2014/2015. tanév kezdésével kapcsolatos
feladatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Németimé Gerecs Judit iskolaigazgató

3. Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014/2015. nevelési év kezdésével
kapcsolatos feladatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit óvoda igazgató

4. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások előkészítéséről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

5. Tájékoztató a a Szajoli Holt-Tisza vízutánpótlására tett intézkedésekről
Előadó: Szöllősi József polgármester

OKTÓBER HÓ - A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE

1. Az Alakuló üléshez kapcsolódó időszerű döntések meghozatala

2. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2014. I-III. negyedéves költségvetési
beszámolójára
Előadó: polgármester

3. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: polgármester

4. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester



NOVEMBER HÓ

1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei munkavédelmi és tűzvédelmi
helyzetéről, a kockázatelemzések eredményeiről
Előadó: Tisza Park Kit képviselője

2. Tájékoztató a Sportcsarnok kihasználtságának, iHetve hasznosításának
kérdéseiről
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató a községben működő egészségügyi szolgálatok tevékenységéről
Előadók: Egészségügyi szolgálatok képviselői

4. Beszámoló az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól
Előadó: Czékmási Csilla, a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója

DECEMBER HÓ

Közmeghallgatással egybekötött testületi ülés.

1. A 2015. évi hivatali teljesítménycélok meghatározása
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programjának
végrehajtásáról
Előadó: polgármester

3. Az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának
elfogadásáról
Előadó: polgármester

Dr. Bartók László jegyző

4. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

Dr. Bartók László jegyző

5. Tájékoztató a halászati jog gyakorlásának tapasztalatairól, a Holt-Tisza
hasznosításának kérdéseiről
Előadó: Csoma Gábor, a FISH-COOP Kit ügyvezető igazgatója

6. Az Önkormányzat 2015. I. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: polgármester



Szervezési feladatok:

1. Az illetékes bizottságok segítségével készítik elő a tárgyalandó anyagokat a témák
felelősei.

2. A bizottságok javaslataival kerüljenek a tervezetek a Képviselő-testület elé
megtárgyalásra.

3. A tervezeteket az SZMSZ-ben megjelölt időben kell küldeni az érintettek részére
áttanulmányozás céljából.

4. Az előterjesztéseket, tervezeteket a témák felelősei a jegyző által meghatározott
határidőig kell, hogy leadják.

5. A Polgármesteri Hivatal a testületi döntések, szakmai előkészítésével, végrehajtásuk
megszervezésével és ellenőrzésével, az adminisztrációs feladatok ellátásával biztosítsa
a munkatervben meghatározott feladatok teljesítését.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: polgármester

Értesülnek: 1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Jegyző Helyben
3., Intézményvezetők
4.! Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Pénzügyi csoport vezetői Helyben
5.! Irattár

10.! N a p i r e n d
EEyebek

Szöllősi József: Július 19-re tervezzük a II. „Vízre Szajol” elnevezésű rendezvényt.
Augusztus 1 ‘7-én lesz a felújított templom felszentelése. Augusztus 20-án lesz a hagyományos
szajoli búcsú, 23-án a lovasnap, valamint az utcabál. A munkaügyi központ támogatásával
diákmunkára hívtunk be diákokat, kettő hónapra. Hat órás munkaviszonyban dolgoznak és hat
fővel. A képviselő-testület négy éves munkájáról készítünk egy kiadványt és lehetőségünk
van arra is, hogy a Szajoli Krónikában egy továbbmutató jelleggel minden képviselőtársam
tájékoztassa a lakosságot az elképzeléseiről, terveiről. Az önkormányzati választás napjáról
még nem tudunk pontos időpontot, még nincs kijelölve.

Van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakhoz, illetve közérdekű bejelentése?

Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a munkáját, hozzászólásait, nyílt ülésünket
bezárom, a képviselő-testület a zárt üléssel folytatódik tovább.

Szöllősi J4~df D . B. Lász ó
polgármester gyző

K.m.f.



JELENLÉTI ÍV

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

nyilvános üléséről

2014. július 3-án

1. Szöllősi József

2. Bernát Julianna

3. Berkesiné Csinger Gabriella

4. Dr. Csúri Csaba

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Némethné Gerecs Judit

Dr. Bartók László jegyző

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

Nem képviselő bizottsáEi tanok:

Hegedűs Zsolt Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja

Dr. Kecsmárik László Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja

Dr. Czifra Mária Szociális, Ifj. és Kult. Biz. tagja

Fejes Károlyné Szociális, Ifj. és Kult. Biz. tagja

~

Pol2ármesteri Hivatal részéről:

Szekeres Edit gazdaságvezető

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető

~...

....~



MeEhívottak:

Boldog István országgyűlési képviselő

Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló

Czékmási Csilla Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

Sinka Edit Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató

Csapó Pálné SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ

Bódi Krisztina SZKTT Szajoli telephelyvezető

Zeleiné Kovács Ágnes Idősek Kiubja klubvezető

esperes

KMB alosztályvezető

körzeti megbízott

körzeti megbízott

TRV Zrt. vezérigazgató

TP~ 2~~
= ~j?’~ji LÁ4’ ~J&O

Név Lakcím:

Balog László

Zsákai László

Hajdú Gábor

~ (

~L~lI~,kt~ /etL~’Qfl
LaKossa~ reszerol:

Aláírás:



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

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. július 3-án (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel ülést tart.

melyre ezúton tisztelettel

meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A nyilvános ülés napirendje:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről és
az elvégzett tevékenységről
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Bernát Julianna alpolgármester

2. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V. 29) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Dr. Bartók László jegyző

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

4. Tájékoztató Szajol község közbiztonságának és közrendjének helyzetéről
Előadó: a Rendőrség képviselői

5. Tájékoztató az Idősek Klubja működésének tapasztalatairól
Előadó: Csapó Pálné, a SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója

Zeleiné Kovács Agnes klubvezető

6. Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda, mint önálló intézmény működésével kapcsolatos
tapasztalatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit igazgató



7. Tájékoztató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. április 1-től Szajol községben
nyújtott víziközmű szolgáltatási és üzemeltetési tevékenységéről
Előadó: TRV Zrt. képviselője

8. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. II. félévi munkatervének
elfogadása
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

9. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

1. A Szajol, Fő Út 6. szám alatti épület bérbeadásáról szóló 82/2013. (XI. 12.) határozat
módosításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

2. Gyermekétkeztetés közbeszerzési eljárásának megindításáról
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

3. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Berkeslné Csinger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke

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

Szajol, 2014. június 26.



Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol4 Rózsák tere 1.

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. július 3-án tartandó ülésére

a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Máj. 30. Kistérségi elnökségi és társulási tanács ülés
31. Tiszakanyar Horgász Egyesület halfogó versenye a Horgászpályán

Jún. 2. Idősügyi Konferencia — Szolnok Városháza
Holtág feltöltés kezdete
Pedagógusnap az iskola aulájában

3. Kistérségi ügyek íntézése
4. Történelemóra a Polgármesteri Hivatalban a 8. a osztállyal

Trianoni megemlékezés
TCK ülés

6. Elutazás Kászonba
Holt-Tisza feltöltés befejeződött

11. Fő Út 6. területátadás a pálinkaföző pályázat részére
Templomfelúj ítás átadása

12. DOK nap az iskolában, ping-pong asztalok átadása
Haltelepítés a holtágba

13. Kistérségi ügyek intézése
14. Iskolai ballagás

Óvodai ballagás
16. Szajoli Krónika szerkesztése
17. Vasutaskör helyszíni egyeztetés a további munkálatokról
19. Egyeztetés a Maranelló Kf-vel a KLK LEADER pályázat folytatásáról

Egyeztetés a tervezővel az I. sz. Háziorvosi Szolgálat felújításáról
Intézményvezetői ülés

20. Tanévzáró értekezlet az iskolában
Török Mihály 90 éves köszöntése
KLK évadzáró rendezvénye

21. Tanévzáró iinnepség az iskolában
23. Egyeztetés a műszaki csoporttal a nyári feladatokról
24. Helyszíni bejárás a Sportpályán a Maranelló Kft. képviselőivel
25. Idősek Klub kirándulása Poroszlón
26. Falunapi előkészületek
28. VIII. FALUNAP
30. Óvodai évzáró értekezlet

Júl. 1. Semmelweis nap és Köztisztviselők napja
3. Bizottsági ülés

Testületi ülés

Szajol,2014.július3. --‘

Szöllo •J
polgárm- ~r



Szaj ol Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Tájékoztató a 2013. április 1-től Szajolban nyújtott
Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az

elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és karbantartási

TRVZRT. tapasztalatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően
Szajol Onkormányzata (mint ellátásért felelős) és a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (mint víziközmű-szolgáltató)
szerződést kötöttek, melynek értelmében a társaságurlk 2013. április 1 -től látj a el a
helyi közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetési közszolgáltatás
feladatát.

A víziközmű-szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan munkaviszonyban
álló munkavállalókat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkajogi
jogutódlással átvette, vállalva azt, hogy 2 évig nem csökkent létszámot és azt,
hogy a dolgozók jövedelmei nem lesznek kevesebbek, mint az előző
üzemeltetőnél.

- Vizszolgáltatás:

A szolgáltatáshoz szükséges hatósági engedélyek átírása megtörtént. A
szolgáltatás átvételekor fontos irányelv volt, hogy a fogyasztók a váltásból a
lehető legkevesebbet vegyenek észre és őket ez negatívan ne érintse. A vízellátás
a településen zavartalannak mondható. A vízműtelepen lévő technológia nem
üzemel, a település vízellátása a Szolnoki Felszíni Vízműről történik,
távvezetéken keresztül.

Az érintett időszakban 26 db csőtörést kellett a hálózat üzemeltetése során
munkatársainknak javítania. A javítások kisebb területeken rövid idejű vízhiányt
okoztak (a szolgáltatásból kiesett órák száma éves szinten 5 0-60 órára tehető). A
lejárt hitelesítésű órák cseréje folyamatos. A szolgáltatott ivóvíz minőségét havi
gyakorisággal a mintavételi tervben rögzítettek szerint továbbra is a
Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft. végzi. A vizsgálati
eredmények szerint jelentős vízminőségi kifogás nem volt. A vizsgálati
eredményekről havi rendszerességgel tájékoztatjuk az illetékes Népegészségügyi
Intézetet. Mivel Szajol területe 100°o-ban ellátott vezetékes ivóvízzel, így az

Tiszamenti Regionális ellátott fogyasztók számában, illetve az értékesített víz mennyiségében az előző
Vízművek Zrt. évekhez viszonyítva jelentős változás nem történt.

Jász-Nagykun~SzoInok
Megyei Üzemigazgatóság

5000 Szolnok, Kossuth Lajos Út 5•
Tel: (56) 372-850 • Fax: (56) 4~2-462

VÚeb: www.trvzrt.hu
E-moll: vizikozmo@trvzrt.hu

TOVRheinland

CRY
Iso 9001



Értékesített ivóvíz
Ivóvíz bekötés szám 2013. 04. 01.-12. 31.

(db) (ms)

Lakosság 1814 87497

Közület 51 14752

Átvett víz: 117 360 m3
Ertékesített víz: 102 249 m3

- Szennyvízelvezetés és tisztítás:

A szennyvízhálózat és a szennyvízbekötések 100%-osan kiépültek. A
szenriyvízelvezetés folyamatos volt a településen. Több esetben kellett terven felül
Woma gépkocsival tisztítást végrehajtani, több dugulás, csatornaelzáródás
nehezítette feladataink ellátását. A nagynyomású tisztító berendezéssel nem csak
hibaelhárítást végeztünk, hanem terv szerint átmosattuk a lerakódás
szempontjából kritikus csatornaszakaszokat.

Az ivóvíz szolgáltatáshoz hasonlóan a szennyvíz csatorna bekötési
számaiban és sz összegyűjtött szennyvíz mennyiségében sem történt jelentős
változás az előző évhez képest.

Szennyvíz bekötés Közcsat. begyűjtött szv. ‘
szám 2013. 01. 01.-12. 31.
(db) (ms)

Lakosság 1378 78 863

Közület 40 9 935

Ügyfélszolgálat:

Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Üzemigazgatóság

5000 Szolnok, Kossuth Lajos Út 5•
Tel: (56) 372-850 • Fax: (56) 412-462

Web: www.trvzrt.hu
E-mail: vizikozmu@trvzri.hu
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A fogyasztók panaszainak, szá.mlázással kapcsolatos ügyintézésének
hatékony és gyors végrehajtása érdekében Tá.rsaságunk Szolnok Kossuth Lajos Út
5. szám alatt ügyfélszolgálati irodát működtet. A fogyasztóknak itt lehetőségük
van számláik, illetve hátralékaik rendezésére, óraállás bediktálására, valamint
egyéb panaszaik orvoslására. A korábbi gyakorlatnak megfelelően eddig havi
gyakoriságú óra leolvasást hajtottunk Végre.

A hátralékkal rendelkező fogyasztókat felszólítjuk, egyenlegüket közöljük,
és emlékeztetjük számlafizetési kötelezettségükre. Méltányoljuk a nehéz
helyzetbe került fogyasztók díjfizetés halasztására vonatkozó kérését.
Megállapodást kötünk a fogyasztóval, amelyben rögzítjük a fogyasztó
egyetértésével a törlesztés ütemezését.

A fenti intézkedések azonban nem minden esetben járnak eredménnyel,
ezért azon fogyasztóknál, akik nem mutatnak szándékot az igénybe vett
szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére, alkalmazni fogjuk a törvény adta
lehetőségeken belül a szolgáltatás korlátozását és a kikötés gyakorlatát.

TRV ZRT.



- Bevételek 2013. 01. 01. - 12. 31.:

Ivóvíz ágazat:

TRVZ Lakosság: 30.911.543.- FtRT. Közület: 5.380.367.- Ft

Ivóvíz ágazat összesen: 36.291.910.- Ft

Szennyvíz ágazat:

Lakosság: 18.538.835.- Ft
Közület: 2.425.715.- Ft

Szennyvíz ágazat összesen: 26.620.355.- Ft

Összes bevétel ivóvíz+szv.: 62.912.265.-Ft

Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.

JászNagykun.Szolnok
egyel Uzemigazgatóság

5000 Szolnok, kossuth Lajos út 5.
Tel: (56) 372-850 • Fox: (56) 412-462

Web: www.trvzrf.hu
E-mail: vizikozmu@trvzrt.hu
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Tiszamenti Regionális
Vízmővek Zrt.

JászNagykun•Szolnok
Megyei Üzemigazgatóság

5000 Szolnok, Kossuth Lajos Út 5.
Tel: (56) 372-850 • Fox: (56) 4~2-4Ú2

Web: www.irvzrt.hu
E-mail: vizikozmu@trvzri.hu
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ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY KIMUTATÁSA AZ ÖNKÖLTSÉG
ALAPJÁN
SZAJOL

eFt-ban

Megnevezés 2013

Anyagköltség 22 072

Energiaköltség 2 095

Igénybevett szolgáltatás költsége 21 286

Vízkészlet járulék 108

Egyéb szolgáltatás költsége 130

Bérköltség 4 902

Személyi jellegű egyéb kifizetések 574

Bérjárulékok 1 419

Értékesökkenési leírás 79

Tevékenységek költsége 52 666

Központi irányítás általános költsége 13 682

Gazdaság irányítás költsége 13 682
osszesen:

Közvetített szolgáltatások költsége 3 219

Közműadó O

Vízterhelési díj O

Egyéb ráfordítások 559

Pénzügyi műveletek ráfordítása

Rendkívüli ráfordítások

Értékesítés elszámolt önköltsége, 3 778
ráfordítások

Költségek és ráfordítások összesen: 70 126

Egyéb bevétel 2

Értékesítés árbevétele 63 282

Bevételek összesen 63 284

Adózás előtti eredmény -6 842

TRV ZRT.



A 2014. évben is igyekszünk a fogyasztók elvárásainak megfelelően
teljesíteni a szolgáltatási feladatokat. Az időszerű javítási-karbantartási feladatok
elvégzésével biztosítjuk a létesítmények rendeltetésszerű használatához szükséges
feltételeket.

Jogszabályi változások
TRV ZRT.

A 2013-as év végére a víziközmű-szolgáltatást a Vksztv. előírásainak és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelően túlnyomóan
állami és önkormányzati tulajdonú, valamint ezek közös tulajdonában álló
víziközmű-szolgáltatók végzik.
A Vksztv. szabályainak megfelelően a 2013-as évben a nem állami vagy
önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek tulajdonjoga átszáilt, illetve
átrukázásra került. A nemzeti tulajdonban lévő víziközművagyon egy része a
víziközmű-szolgáltatói működési engedélyezések során vagyonértékeléssel
fe]mérésre került, mely folyamat 2014-ben és 2015-ben is folytatódni fog: a
teljes víziközművagyonra nézve a Vksztv. rende]kezései alapján 2015.
december 31-ig vagyonértékelést kell végeztetniük az érintetteknek.
A Vksztv. rende]kezései alapján a víziközmű-szolgáltatói tevékenységet 2013
második félévében is folytatni kívánó szolgáltatóknak 2013. május 31. napjáig
kellett működési engedély kiadása iránti kérelmet benyújtaniuk a Hivataihoz.
A Vksztv. 2011. december 31-i hatálybalépését követően, 2012-ben megindult az
integrációs folyamat, mely a 2013-as év során is nagy ütemben folytatódott. Az
integráció célja, hogy a víziközmű-szolgáltatást meghatározott formában, a
törvényben defmiált üzemeltetési szerződés alapján, közel azonos
szolgáltatásminőséggel, valamint hatékony és folyamatos működést biztosítva
lehessen nyújtani. Az így kialakuló egységesített szabályozási környezet a
díjmeghatározásra is alapvető hatást gyakorol. Az integráció eredményeként a
regionalitás és a szolidaritás elve érvényesülhet a keresztfinanszírozás tilalmának
érvényre juttatása mellett. A felhasználók szempontjából az a cél, hogy elérhető
áron, magas szolgáltatási színvonal mellett jó minőségű ivóvízhez jussanak úgy,
hogy a víziközmű-szolgáltatókra hámló kötelezettségek egyértelműen
körülhatároltak legyenek. A felhasználókat érintő fogyasztási díjak várható
alakulását vizsgálva az integráció segíti a szolidaritást, ami esélyt ad a jelenlegi
szolgáltatói díjkülönbségek felszámolására is.
A Vksztv. 2012. január 1-jével módosította az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvényt, megszüntetve a települési önkormányzatok és a
vízgazdálkodásért felelős miniszter hatósági ármegállapítási jogkörét. A
hatáskörök változása miatt szükséges volt az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet módosítása is, így 2012. június 27-től a nemzeti

Tiszamenti Regionális fejlesztési miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe utalta a víziközmű
Vízművek Zrt. szolgáltatás felügyeletét.

A Vksztv. az egyes víziközmű-szolgáltatók 2011. december 31-én alkalmazott
Jasz-Nagykun-Szolnok . . . .. ‚ ~. ‘ . ‘ ‘ .. ‘

... ‚‚ arainak 2013. december 31-ig torteno kvazi befagyasztasaval rogzitette azMegyei Uzemigazgatosag ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ..

5000 Szolnok Kossuth Lajos Út S arakat, melyek emelesere igy nem nyilt lehetoseguk a szolgaltatast atvenni
Tel: (56) 372-850 • Fax: (56) 412-462 szándékozóknak, és a szolgáltatási díj alkalmazása csak a törvény által szabott

Web:www.trvzrthu keretek között lehetséges, amely szerint a 2011. december 31-én alkalmazott
E-mail: vizikozmu@trvzrt.hu bruttó díj maximálisan 4,2%-kal emelhető a víziközmű-szolgáltatás díjait és

‚.tU~ TÜVRheinland azok alkalmazásának kezdő időpontját meghatározó miniszteri díjrendelet
(.4~i..\ CE hatálybalépéséig.
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A Hivatal az alkalmazandó díjakra vonatkozó javaslatát minden év október 15-
ig küldi meg a miniszter részére, melyre első alkalommal 2014. október 15-ig
kerül sor. A víziközmű-szolgáltatók által alkalmazott díjak szabályozása tehát
2014-ben kezdődik, de a megállapított díjak 2015-től lesznek hatályosak.
2013. január 1. napjától a települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)

TRV ZRT. kikerült a huiladékgazdálkodás szabályozási köréből és a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) hatálya alá vonták. A
törvény Új kifejezést használ a települési folyékony huiladékra: nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz. Továbbá e tevékenység ellátását
közszolgáltatásnak minősíti a Vgtv. Erre vonatkozó rendelkezések a jogszabály
IX/A. fejezetében találhatók.
A tárgykörben a végrehajtási rendelet, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység
részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet (a továbbiak:
Korm. rend.) 2013. november 29-én került kihirdetésre és 2013. december 31-
én lépett hatályba.

Bérleti üzemeltetési szerződés módosítása

2013.10 30. napján az Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
között bérleti üzemeltetési szerződés módosítása történt meg, mert az
Önkormányzatnak lehetősége nyílt egy darab 10000 Ft névértékű átvevői
törzsrészvény tulajdonjogának megszerzésére jogszabályváltozás miatt.

Kérem a beszámoló szíves elfogadását.

Szolnok 2014.06.05.

Hajdú Gábor
vezérigazgató

Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.

Jász-Nagykun~Szolnok
Megyei Üzemigazgatóság

5000 Szolnok, Kossuth Lajos Út 5.
Tel: (56) 372-850 • Fax: (56) 412-462

‚~‚‘eb: www.trvzrt.hu
E-aiail: vizikozmu@trvzrt.hu
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. ii SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POLICE
KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY
5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gyula Út 5.

~: 5006 Szolnok Pf:5.
~POUCE : 56/520-8 71 ‚~:56/520-873 BMg: 32/18-71

E-mail: szolnokrk(~jasz.police.h U

Szám: 16010/2805-1/201 4.ált. .... sz. példány

Jóváhagyom:
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BESZÁMOLÓ

Szajol község 2013. évi közbiztonsági helyzetéről,
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről,

és az azzal kapcsolatos elad tokró

“_1 ‚~ *

Készült: 3 példányban
I példány: 13 oldal
Kapja: 1 .sz.pld. Szajol község Onkorrnányzata

2.sz.pld. JNSZ MRFK Vezetője
3.sz.pld. Irattár

Készítette/gépelte: Mihalik Zsolt r. őrnagy



TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés 3. oldal

I. Szajol község közbiztonsági helyzete 3. oldal

1. Bűnügyi helyzet 3. oldal

2. Bűnüldöző munka 6. oldal

3. Tulajdon elleni szabálysértések alakulása 6. oldal

4. Közlekedésbiztonsági helyzet 7. oldal

5. Az illegális migráció helyzete 7. oldal

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések
és az azzal kapcsolatos feladatok 8. oldal

1. A közrendvédelmi tevékenység 8. oldal

2. Bűn- és baleset-megelőzés 10. oldal

3. Együttműködés 11. oldal

III. Összegzés, kitűzött feladatok 12. oldal
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BEVEZETÉS

Szajol község a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén található, a
településen a Közrendvédelmi Osztály, Körzeti Megbízotti Alosztály állományából 2 fő
kinevezett körzeti megbízott, Balog László r. főtörzszászlós és Zsákai László r. zászlós teljesít
szolgálatot. A község közigazgatási területe 36,97 km2, lakossága’ 3771 fő. A Szajolban élő
emberek egy része helyben, illetve ingázva Szolnokon vagy a megyében, az országban
elszórtan dolgozik. A munkanélküliek aránya az Országos átlagnak megfelelő. A területen élő,
egyedülálló időskorúak és nyugdíjasok száma magas. Jellemző még, hogy a lakosság egy
kisebb része foglalkozik mezőgazdasági tevékenységgel, főleg családi vagy egyéni
vállalkozásokban. Nagyobb létszámot a településen főként az önkormányzat és intézményei,
továbbá az egyéni, valamint a néhány kis- és közepes vállalkozás foglalkoztat, így biztosít
korlátozott számban megélhetést.

2013. évben a Körzeti Megbízotti Alosztály állománya és ezen belül a szajoli körzeti
megbízottak a hatáskörükbe utalt feladatokat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvényben foglaltak alapján hajtották végre. A rendőrséghez delegált régi és Új
feladatrendszerekre felkészültünk, azokat a meghatározott irányvonalak mentén teljesítettük.
A meghatározott belügyminiszteri és főkapitányi utasításokat, a parancsnoki értekezleteken
elhangzottakat, az intézkedési- és feladattervekben foglalt és egyéb meghatározott feladatokat
időarányosan végrehajtottuk. Az előírt Konzultációs Fórumot 2013-ban Szajol község
vonatkozásában is megtartottuk. A község önkormártyzatával, az intézményekkel való
kapcsolattartást és jó együttműködést fermtartottuk. Fő célunk volt a településen elkövetett
bűncselekmények számának csökkentése és a nyomozás eredményességi mutatónk növelése.
A település 24 órás rendőri lefedettségét biztosítottuk, a közterületi rendőri jelenlétet
megerősítettük. A meghatározott feladatok és a korábbi stratégiai céljaink megvalósításán tÚl,
az értékelt időszakban is kiemelten kezeltük a rendőri tevékenységet szabályozó jogszabályok
és normatív aktusok előírásainak betartását, az állomány szakmai ismereteinek bővítését, a
közterületek rendjének fenntartását, a lakosság szubjektív és objektív biztonságérzetének
növelését. A fentiek tükrében értékelhetjük a 2013. évben elért eredményeinket és
tevékenységünket, melyeket az alábbiakban összegeztünk Szajol községre vonatkozóan.

I. SZAJOL KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI HELYZETE

1. Bűnüg~ i helyzet

Szajol község területén - az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi
Statisztikai Rendszer (továbbiakban ENYUBS) adatai szerint - 2013. évben összesen 93
bűncselekményt regisztráltak a rendőri eljárásokban. A bűnügyi helyzet értékelésének
legfontosabb mutatója és egyben a lakosság szubjektív biztonságérzetének legmarkánsabb
alakítója a regisztrált bűncselekmények száma egy adott területen. Az elmúlt öt év adatait az
alábbi táblázatban tüntettük fel:

Rendőri eljárásban regis~trált 2009 20 0 201 20 203
búncselek1nén3ek~IáIna (~A rOB 50 67 76 83

A regisztrált bűncselekmények száma 12 %-os emelkedést mutat a 2012. évi adatokhoz
képest. A 100.000 lakosra számított regisztrált bűncselekmények száma alapján mért
bűncselekményi fertőzöttség 2013-ban 2466, míg 201 2-ben ez a szám 2223 volt Szajolban.

‘a 2013. évi KSH adatok alapján
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(Az Országos átlag 2013-ban 3621, míg 2012-ben 4534 volt.) E számadatokból is
megállapítható, hogy a község bűncselekinényi fertőzöttsége jóval az Országos átlag alatt
volt az elmúlt években is.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma minimális mértékben emelkedett
a községben, 2012. évben 32, míg 2013. évben 35 esetet regisztráltunk. Az elmúlt öt év
adatait az alábbi táblázatban tüntettük fel:

ö terüle n Iköv te 200 20 0 201 20 2 20 3
bunc~clekmén~ek s7áma f) BS ~ 20 32 35

A közterületen elkövetett bűncselekmények összbűnözésen belüli aránya 37,6 % -os volt. A
közterületen és nem közterületen elkövetett bűncselekmények megoszlását az elmúlt 5 évet
tekintve az alábbi diagram is szemlélteti.

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények megoszlása
Szajolban 2009-2013. évben ‚ENYÜBS/
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O Nem közterületi bcs. D Közterületen elkövetett bc7~]

A közterületen elkövetett bűncselekményi számok emelkedése elsősorban az elkövetett
garázdaságok, kifosztások számának a növekedésével hozható összefüggésbe, melyek
jellemzően a területen található szórakozóhelyekhez és vendéglátóegységekhez, vagy azok
környezetéhez köthetőek.

2013. évben a kiemelten kezelt bűncselekmén3 ek száma nagymértékben csökkent
a településen. 2012. évben 61, míg 2013. évben 51 került regisztrálásra. Az elmúlt Öt év
adatait az alábbi táblázatban tüntettük fel:

•1 e z it 200 0 0 0 1 20 2 20 3
bűneselckmén3cksLáma 1’ 9 5~ 55 63 51

A testi sértések száma 2-ről 1-re csökkent, ezen belül a súlyos testi sértéseknél nem történt
változás, mind 2012-ben, mind pedig 2013-ban 1 súlyos testi sértést regisztráltak a
községben. A garázdaságok száma ellenben emelkedett, amíg 201 2-ben 3 esetet
regisztráltunk, addig 201 3-ban, 5 esetben történt ilyen buncselekmény. A testi sértések, és a
garázdaságok számának alakulását az elmúlt Öt évben az alábbi diagram szemlélteti.



A garázdaságok esetében az elkövetést elősegítő oksági tényező leginkább továbbra is az
alkoholos befolyásoltság. Több cselekmény elkövetése összefüggésbe hozható az italmérő
helyeken alkoholt fogyasztó személyek jogellenes magatartásával. E bűncselekmények
visszaszorítása érdekében a frekventált időszakokban nyitva tartó szórakozóhelyeket,
vendéglátóhelyeket és környezetüket rendszeresen ellenőriztük a társszervekkel együtt,
többek között a helyi polgárőr egyesülettel, melynek során több esetben szabálysértési
feljelentést kezdeményeztünk. A kiemelten kezelt bűncselekmények közül megemlítem, hogy
sem kiskorú veszélyeztetését, sem önbíráskodást nem regisztráltak a községben 2013-ban,
úgy ahogy a korábbi évben sem fordult elő. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények
elkövetése miatt olyan eljárást nem folytatott hatóságunk az elmúlt években, ahol
megállapítható és bizonyítható a terjesztői magatartás. 2013-ban és a korábbi években sem
került ilyen eset regisztrálásra a községben. Az egyes kiemelten kezelt vagyon elleni
bűncselekmények alakulását az elmúlt öt évben az alábbi diagram szemlélteti.

Egyes kiemelt vagyon elleni bűncselekmények alakulása
Szajolban 2009-2013. évben /ENYÜBS/
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Alopások száma jelentősen, 56-ről 43-ra csökkent. Ezen belül szintén jelentősen csökkent
a lakásbetörések száma, 2012. évben 4, 2013. évben pedig 2 került regisztrálásra. Az
illetékességi területünkön a lakásbetörések leggyakoribb elkövetési módszere az egyszerűen
kivitelezhető nyílászáró befeszítése, berúgása, valamint a lakatok és zárak feszítése. Ezen
kívül főként bekerített helyről vagy dolog elleni erőszakkal szabálysértési értékre elkövetett
lopások történtek még a településen. Az elkövetők egy része felderítésre került, akik általában
helyi lakosok voltak. Jellemzőek voltak még a kerékpárlopások a községben. Főként az
aluljáró mellett kialakított kerékpártárolótól, illetve a boltok környékéről, de előfordult, hogy
udvarról is tulajdonítottak el kerékpárokat. A fentiek miatt a polgárőrség bevonásával
sűrűbben ellenőriztük a területet, a kerékpárral közlekedő személyeket.

Kifosztást az elmúlt évben, 2 esetben regisztráltunk, a korábbi években nem
követtek el ilyen bűncselekményt a községben. Rablást 2013-ban nem regisztráltunk, a
korábbi évben I eset történt. Személygépkocsi lopást és jármű önkényes elvételét nem,
azonban zárt gépjármű feltörést 1 esetben követtek el 2013-ban a településen. A kiemelten
kezelt bűncselekmények közül külön meg kell említeni még a rongálásokat. 2013. évben
nem regisztráltunk egyetlen egyet sem, az ezt megelőző évben 1 eset került rögzítésre.

2. Bűnüldöző munka

Szajolban az egyszerűbb megítélésű, kisebb súlyú bűncselekmények nyomozását a 2
fő körzeti megbízott végzi, a nagyobb súlyú és kiemelt ügyek zömében a Szolnoki
Rendőrkapitányság Bűnügyi ás Vizsgálati Osztályai folytatják le a büntetőeljárásokat. A
körzeti megbízottak átlag életkora 38,5 év, bűnügyi szakterületi tapasztalatuk átlagosan 8 év.
A panaszosokkal és ügyfelekkel a napi szolgálat során a körzeti megbízottak, vagy a Jász
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központja
foglalkozik.

Folyamatosan elemeztük a bekövetkezett bűncselekményeket, azok módszereit,
területi elhelyezkedését, estleges sorozat jellegét. Ellenőriztük az elkövetőként számításba
vehető személyeket. A közterületen szolgálatot ellátó állomány folyamatosan tájékoztatva van
a releváns elkövetőkről és a bekövetkezett bűncselekményekről, így a Szajol illetékességi
területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak tisztában vannak egymás ügyeivel, a
területen elkövetett bűncselekményekkel ás azok elkövetőivel. Tettenérés esetén vagy
egyszerű megítélésű bűncselekményeknél, ha a feltételek fenn állnak, bíróság elé állítást
kezdeményezünk.

2013-ban a kapitányság nyomozáseredményessége 53,6 %-os lett, ami jelentős
emelkedést mutat a 2012-ben elért eredményünkhöz képest, mivel akkor 22,4 %-os volt. Ez
az elért eredmény, az elmúlt 5 év legmagasabb értéke. A kiemelten kezelt bűncselekmények
esetében a nyomozáseredményesség emelkedett, amíg 2012. évben 21,8 %-os volt, addig
2013. évben 24,3 %-os lett. A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás
eredményessége 2013-ban 37,6 %-os lett, amely a korábbi évihez képest - akkor 28,5 %-os
volt - jelentős növekedést jelent.

A kapitányságon kiemelten kezeljük a bíróság elé állítás lehetőségét, amely
közvetlenül is javítja az eredményességet. 117-ről 123-ra emelkedett a bíróság elé állításaink
száma. Az értékelt időszakban a kapitányságunkon több elkövetőt vettünk bűnügyi őrizetbe,
mint a korábbi évben, 2012-ben 76 főt, 2013-ban pedig 80 főt.

3. Tulajdon elleni szabálysértések alakulása

Szajol község területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 2013. évben, 24
üg~ ben indult előkészítő eljáiás. A tulajdon elleni szabálysértések tekintetében a legtöbb
feljelentés - 10 db - lopás elkövetése miatt keletkezett, emellett 5 db szándékos rongálás, 6 db
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csalás, 1 db sikkasztás, 2 db jogtalan elsajátítás történt a településen, melyet az alábbi táblázat
foglal össze.

Tulajdon elleni szabálysértések kategóriánként
Település Összesen . jogtalan . . . . .

csalas .. . . lopas rongalas sikkasztas
elsajatitas

Sza~oi 24 6 2 10 5

Az előkészítő eljárásokat minden esetben a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály Szabálysértési Előkészítő Alosztálya folytatta le. 2013. évben Szajol község
vonatkozásában összesen 27 ügy került befejezésre, ebből I ügy gyorsított eljárás keretében
szabálysértési őrizetbe vétel mellett. A tulajdon elleni szabálysértések körében Szajol község
területén 33,33 %-os a felderítési mutató, amely az ORFK által meghatározott teljesítmény
minimum (28 %) felett van.

4. Közlekedésbiztonsági helyzet

Szajol baleseti helyzetét tekintve megállapíthatjuk, hogy 2013. évben 5 személyi
sérüléses baleset történt a területen, ebből I db az ittas járművezetéssel is összernggésbe
hozható. A balesetekben összesen 4 fő súlyosan, további 3 fő könnyebben sérült meg. A
balesetek közül 3 db a 4-es számú főközlekedési úton, 2 db pedig Szajol község belterületén
következett be. 2013. évben 13 db anyagi káros közlekedési baleset történt még, ebből 7 db a
4-es számú főközlekedési úton, 5 db a vasúti átjárónál, I db belterületi úton következett be.
Mind a személyi sérüléses, mind pedig az anyagi káros közlekedési baleseteket a sebesség
helytelen megválasztása, figyelmetlen vezetés, elsőbbség meg nem adása és I esetben az ittas
j árművezetés okozta.

A közlekedésrendészeti tevékenységünk arra irányult, hogy a meghatározott feladatok
végrehajtása mellett lehetőség szerint csökkentsük a személyi sérüléses közlekedési balesetek
számát, biztosítsuk a forgalom zavartalanságát, elősegítsük a szabályokat tiszteletben tartó
járművezetők biztonságos közlekedését. A településen élő emberek biztonságérzetének
alakulásában a közlekedésbiztonság helyzete is szerepet játszik. A közúti ellenőrzések során a
balesetek által érintett útszakaszokon - megelőzési céllal - fokozottabb rendőri jelenlétet
biztosítottunk. A terület közlekedésbiztonságának javítása érdekében Szajol közigazgatási
területén havonta több alkalommal került sor közlekedésrendészeti célú ellenőrzésre és 2013.
évben több alkalommal hajtott végre a Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya sebesség ellenőrzést.

5. Az illegális migráció helyzete

A közrendvédelmi állomány az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más
jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelésére, illetve
összehangolására kiadott utasításban foglaltakat, valamint az illegális migráció elleni fellépés
fokozására elrendelt ellenőrzéseket végrehajtotta. Illegális migrációval összefiiggő jogsértést
nem tártunk fel. Szajol területén kifejezetten n-tigrációval kapcsolatos bűncselekmények
(emberkereskedelem, embercsempészés, j ogellenes tartózkodás elősegítése, közokirat
hamisítás, okirattal visszaélés, illetve a fentiekkel összefl~ggésben elkövetett személyi
szabadság megsértése) nem váltak ismertté.
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II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS FELADATOK

1. A közrendvédelmi tevékenység .

Szajol község területén 201 3-ban is biztosítottuk az állandó rendőri jelenlétet. Ha
szükségessé vált, akkor a Szandaszőlősi és a Rákóczifalvai körzeti megbízottak, illetve a
Szolnoki Rendőrkapitányság járőrei is láttak el szolgálatot a községben. Abban az esetben, ha
azonnali segítségre szorult a szajoli körzeti megbízott, akkor a kapitányság járórei, vagy a
Bűnügyi Osztály forrónyomos szolgálata Segített az intézkedésben.

Az intézkedési reagálás jó szinten alakult, Szajol területén minimum 5, maximum 30
perc alatt az első rendőr helyszínre érkezik a bejelentést követően, egyéb akadályoztatás
esetén a Járőr- és Orszolgálati Alosztály járőre hajtja végre az intézkedést. A közterületi
rendőri jelenlét további növelése érdekében 2013. év decemberétől központi forrásból -

célzottan felhasználható pénzügyi keret terhére - túlóra került biztosításra. A szolgálatba
osztott állománynak állandó rendőri jelenlétet kell biztosítania a közterületeken és nyilvános
helyeken. Az egyenruhás állomány szolgálat tervezését és szervezését a működési terület
bűnügyi és közbiztonsági helyzetének, a vezényelhető rendőri erők és a rendelkezésre álló
technikai eszközök nagyságának, optimális kihasználtságának figyelembevételével végeztük.
A beosztottak szolgálat ellátásánál fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy feladatukat, a
lehetőségekhez képest 50 %-ban gyalogosan teljesítsék.

2013-ban is végrehajtásra kerültek a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább
javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések végrehajtására kiadott intézkedési
tervben, a vagyon- és közbiztonsági tervben, az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos
bűncselekmények megelőzésére kiadott intézkedési tervben, a külterületi ingatlanokban, a
tanyákon és az elnéptelenedő apró- vagy törpefalvakban élő személyek sérelmére elkövetett
bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására irányuló rendőri feladatok végrehajtására
kiadott intézkedési tervben meghatározottak. 2013. július 15-én - a korábban kiadott
intézkedési tervek és utasítások visszavonásával egyidejűleg - kiadásra került „a
közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnüg3i és rendészeti
intézkedések egységes megtételére” készült intézkedési terv, amely magába foglalta a fenti
intézkedési tervekben korábban meghatározott feladatokat is. Ez alapján a település
veszélyeztetettségi kategóriákba történő besorolását a polgármester úr véleménye, valamint a
rendelkezésre álló bűnügyi és rendészeti adatok tükrében állapítottuk meg. Mindezekre
figyelemmel a rendőri szolgálat ellátása úgy került megszervezésre, hogy Szajol községben
legalább hetente egy alkalommal, fokozott rendőri ellenőrzést hajtottunk végre.

A körzeti megbízottak tevékenységüket szoros együttműködésben végzik a
szomszédos települések körzeti megbizottaival, valamint a Szolnoki Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályával. Napi kapcsolattartás van a Tiszapüspöki KMB-vel, valamint a Tiszai
Vizirendészeti és a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársaival is.

Az időskorúak sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése
érdekében kiadott intézkedési terv keretén belül jelzőrendszer került korábban kialakításra.
Tavaly is felmértük az illetékességi területünkön veszélyeztetett személyeket, akiket
folyamatosan ellenórzünk, velük kapcsolatot tartunk fenn, folyamatosan tájékoztatunk a
lehetséges elkövetési magatartásokról, valamint részükre tájékoztató, figyelemfelhívó
anyagokat juttatunk el.

2013. évben, a téli időszakban kialakult rendkívüli időjárási körülmények, illetve más
egyéb okokból több alkalommal intézkedtünk az arra rászoruló személyek életének és testi
épségének megóvása érdekében egészségügyi intézménybe vagy lakására történo
elszállítására. Itt ki kell emelni a 2013. március 15-én a havazás miatt a Szajoli
vasútállomáson kialakult rendkívüli helyzetet, amikor is kb. 2 000 fő rekedt az éjszaka
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folyamán a Szajoli vasútállomáson a fTítetlen vagonokban. A Szajoli Polgármesteri Hivatal és
a társzervek segítségének, valamint a gyors szakszerű reagálásnak köszönhetően a
veszélyhelyzet megoldódott. Az esetet követően Szajol község polgármestere levélben
köszönte meg a gyors és szakszerű munkánkat.

Az év végi ünnepeket megelőző időszakban megerősített közterületi szolgálatot
láttunk cl, fokozottan ellenőriztük a boltokat, pénzintézeteket, nemzeti dohányboltot és
környéküket.

Figyelemmel kísértük a kialakulóban lévő sorozat jellegű vagyon elleni
bűncselekményeket. Ennek alapján adott területen és időszakban megjelenő, sorozatjellegű
cselekmények esetén, arra a területre próbáltuk összpontosítani a körzeti megbízotti
állományt. Az intézkedések bűnmegelőzési szempontból voltak jelentősek. Megállapítható,
hogy ezek során kevesebb volt a vagyon elleni bűncselekmények száma, így érzékelhető,
hogy a nagyobb létszámú közterületi rendőri jelenlét, néha önmagában is visszatartó tényező,
amely segíti a bűnügyi tevékenységet is.

Szajol nem tartozik az idegenforgalmilag frekventált területek közé, ennek ellenére a
nyári időszakban egyre bővülnek a helyi programok (Falunap, Vízre Szajol, Augusztus 20.-i
búcsú, illetve Horgászversenyek), amelyek idegeneket, környékbelieket is vonzanak, így az
ilyenkor megnövekedett feladatokra is fel kellett készülnünk. Továbbá ne felejtsük cl a
folyamatosan megújuló vasútvonalat, amely rengeteg vendégmunkást hoz magával a
településre. Ezen tevékenységek 2014. évben még inkább jelen lesznek, hiszen megújul a
Szajol-Szolnok vasútvonal, illetve épül az M4-es autópálya törökszentmiklósi szakasza is.
Ezért a település ellenőrzését intenzív rendőri jelenlét fogja jellemezni a továbbiakban is.

A szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak vonatkozásában a közterületi szolgálatra
vezényelt órák száma és egyes közrendvédelmi mutatók az alábbiak szerint alakultak:

A szajoH körzeti megbízottak egyes közrendvédelmi mutatói
2010-2013. évben
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Az intézkedő rendőr bármely szabálysértés elkövetése miatt kiszabhat helyszíni
bírságot. Élve e lehetőséggel a közrendvédelmi állomány a szabálysértés elkövetésekor az
intézkedés alá vont személlyel szemben elsősorban a helyszíni bírság kiszabását alkalmazza.
A bírság kiszabáskor fontos, hogy a rendőr mérlegeljen és tartsa be a fokozatosság elvét. A
mutatók az alábbiak szerint alakultak az elmúlt 4 évben:
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Kis abot h 1 színbírsá 20 0 20 20 2 20 3
~ő ám 33 34

írsá össz g össze~se 0,481 0, 27 0 _7 0,355

A szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány vonatkozásában a körözött és tetten ért
személyek elfogása fontos tevékenység. Amíg 2012-ben 8 főt, addig 2013-ban 7 főt sikerült
elfogni. Az elfogott személyeket bűncselekmény elkövetésén értük tetten, illetve
elfogatóparancs alapján intézkedtünk velük szemben. Az egyes tevékenységek számát az
alábbi diagram is szemlélteti.

A szajoli körzeti megíbzottak egyes tevékenységei
2010-2013. évben
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A fokozott ellenőrzések gyakorlatát vizsgálva elmondható, hogy az Országos ás
megyei elrendeléseken túl, azok döntő többsége a helyi közbiztonsági helyzethez igazodva,
saját kezdeményezésként kerültek elrendelésre, végrehajtásra. A közterületek rendje és
biztonsága érdekében szükséges ilyenkor a megerősítő erő jelenléte, mivel így ebben az
időszakban kevesebb jogsértés történhet. Az értékelt időszakban, 56 esetben hajtottunk Végre
fokozott ellenőrzést, melyben 122 fő teljesített szolgálatot, akik összesen 84 intézkedést
tettek. A közrendvédelrni állomány részt vett a különböző rendezvénybiztosítási feladatokban
is. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény biztosítására Szajol
területén az elmúlt évben nem került sor. A körzeti megbízottak intézkedéseik során 17
esetben éltek kényszerítő eszköz alkalmazásának lehetőségével, 2 esetben testi kényszert, 15
esetben bilincselést alkalmaztak. Minden esetben azok jog és szakszerűek voltak és ellenük
panasz nem érkezett. A rendkívüli események helyzete az értékelt időszakban kedvezően, az
előző évekhez hasonlóan alakult, a Körzeti Megbízotti Alosztály hivatásos állománya
sérelmére nem következett be hivatalos személy elleni erőszak.

2. Bűn- és baleset-megelőzés

A 2012/2013-as és a 2013/2014-es tanévben is tovább folytattuk „az iskola rendőre”
elnevezésű programot, amely nagymértékben segítette a rendőrség által a gyermekek
védelmére irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. A program célja -
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lehetőség szerint minden általános iskolának legyen egy iskolarendőre, aki közvetlen
kapcsolatban van az iskola vezetésével és a diákokkal - az elmúlt tanévben is megvalósult.
Szajolban I fő hivatásos rendőr, Balog László r. flzls. vett részt a programban, rendszeresen
megjelent a helyi általános iskolában, ahol különböző bűn- és baleset-megelőzési
témakörökben tartott tájékoztató előadást. 2013-ban az iskolarendőri feladatok során egy
alkalommal kellett Segítséget nyújtani igazolatlanul hiányzó gyermeknél, a hiányzás okának a
megállapítása érdekében. A szülők hanyagságából fakadóan nem értesítették az iskolát arról,
hogy a gyermeknek orvosi vizsgálaton kell megjelennie. 2013. június 13-án a Szajoli
Altalános Iskolában Diáknapi rendezvényén kutyás bemutatót tartottunk. A nyári tanítási
szünetben táborozó kisdiákok részére tartott még az iskolarendőr foglalkozásokat a
Művelődési Házban.

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos és ‚ag~ on elleni bűncseIekinén~ ek
megelőzése érdekében még 2010-ben kiadott intézkedési tervekben foglalt bűnrnegelőzési
feladatok végrehajtását is folyamatosan végeztük 2013-ban. Rendszeresen tartjuk a
kapcsolatot az illetékességi területünkön működő idősek szociális otthonával, a Családsegítő
Szolgálattal, tekintettel arra, hogy területünkön is előfordul évente több alkalommal idősek
sérelmére elkövetett ún. trükkös lopás, csalás. 2013. október 18-án a szajoli Nyugdíjas
Klubban bűnmegelőzési, vagyonvédelmi előadás megtartására került sor a helyi körzeti
megbízott, illetve a Megelőzési és Ertékelő Alosztály szakembereinek részvételével. A
tájékoztatón megjelenőket különféle bűn- és baleset-megelőzési szóróanyaggal is elláttunk.
Részt veszünk a JNSZ MRFK szervezésében 2013. áprilisban indult, az „Aldozatsegítő
kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” címmű áldozatvédelmi projekt
végrehajtásában is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a családon belüli erőszakkal kapcsolatos
bejelentéseket is kiemelten kezeltük a vonatkozó ORFK normának megfelelően. 2013-ban I
db olyan bűncselekmény történt Szajolban, amely a családon belüli erőszakkal volt
összefüggésbe hozható (tartás elmulasztás). Ezen túlmenően a vizsgált időszakban, a
községben élők vonatkozásában, 11 általános ügyben vizsgálódtunk, illetve folytattunk
közigazgatási hatósági eljárást családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri intézkedés
alapján. Ezen ügyekben a Megelőzési és Értékelő Alosztály, jelzést küldött a családsegítő
szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat felé.

G3 erniekvédelmi jelzőrendszer tagjaként meg kell említenünk Szajol
vonatkozásában, hogy hatóságunkhoz 7 bejelentés érkezett családból elszökött kiskorú miatt
2013-ban, az ügyekben jelzéssel éltünk a gyermekjóléti szolgálat felé. A 2009. évi LXXII.
törvény alapján ideiglenes megelőző távoltartást 2013-ban nem rendeltünk el a községben.

A bűn- és baleset-megelőzési, vagyonvédelmi kiad’ án~ ainkat, valamint az ELBIR
rendszeren érkező tájékoztató anyagokat is folyamatosan juttatjuk el az érintetteknek a
körzeti megbízottak és a polgárőrség segítségével, valamint a rendezvényeken is terjesztjük.

3. Együttműködés

A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás
feladatrendszerünkben az együttműködés, az állandó kapcsolat fermtartása illetékességi
területünk önkormányzataival, így a Szajoli Önkormányzattal is. Közös feladatunk a
közbiztonság megteremtése, mely során egyre nagyobb hangsúlyt kap a statisztikai mutatókon
túlmutató, a lakosságot, a civil szférát, az önkormányzatokat partnerként kezelő
munkamódszerek keresése. A település önkormányzatának támogatása segítette munkánkat és
hozzájárult a körzeti megbízottak eredményes működéséhez. A szakmai felügyeleti szervek
elvárásain túl, fokozott figyelmet fordítunk a területünkön éló lakosság elvárásának a
közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásában.
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~1ügyhiiszt~ri ~lat~ 1~gh~LQ~s pj~, az o~;ág~ t~p~1és~t
érintően 2013-ban is konzultációs fórumokat kellett tartani. 2013. április 18 án Szajol
vonatkozásában a Szolnoki Polgármesteri Hivatalba szerveztük ezt meg, ahol jelen voltak a
két érintett település önkormányzatainak, intézményeinek, polgárőrszervezeteinek képviselői
is. A résztvevők észrevételeket, javaslatokat tettek, a felmerült problémák átbeszélésre
kerültek, így a fórum hasznosnak bizonyult.

Az együttműködő szervezetek közül kiemelem még a Szajoli Polgárőrséget, akikkel
rendszeresen tartunk közös szolgálatellátást. Leginkább a közlekedési akciók és a közterületi
rendőri ellenőrzések, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére előírt és
végrehajtott ellenőrzések, továbbá a rendezvények helyszíneinek a biztosításában nyújtottak
nagy segítséget. Jó kapcsolatunk van a családsegítő szolgálattal, az iskolával, akikkel az
együttműködés folyamatos. Az eseti jelleggel felmerülő problémák megoldására tett
intézkedések szakszerűek, gyorsak. A társszervekkel, így a Szolnoki Járási Ugyészséggel és a
Járásbírósággal, valamint a NAV-al jó munkakapcsolatot tartunk fenn. A Szolnoki
Rendőrkapitányság Osztályaival kiemelkedően jó a munkakapcsolatunk.

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK

Megállapítható, hogy a Körzeti Megbízotti Alosztály és ezen belül a szajoli körzeti
megbízottak a hatáskörükbe utalt és a különböző intézkedési- és feladattervekben
megfogalmazott, rájuk vonatkozó feladatokat 2013-ban is végrehajtották. A tavalyi évben is
magas számban elrendelt fokozott rendőri ellenőrzések, akciók jelentősen igénybe vették
állományunk teljesítő képességét. Tevékenységünk során a kötelezően előírt, illetve
elvárásként megfogalmazott feladatokon túl, továbbra is jelen voltunk a településen
megrendezett kulturális, sport és egyéb rendezvényeken. Szajol községben a regisztrált
bűncselekmények számát csökkenteni ugyan nem sikerült, azonban továbbra is alacsony
szinten tudtuk tartani. Az elmúlt időszak legmagasabb nyomozáseredményességi mutatóját
értük el a kapitányságunkon, mind a kiemelten kezelt, mind pedig a közterületen elkövetett
bűncselekmények esetében sikerült e téren javulnunk.

Osszességében megállapítható, hogy Szajol község körzeti megbízotti állománya
2013. évben a feladatait a hatályos parancsok, és utasítások alapján hajtotta végre. A
beszámolóban is megfogalmazott valamennyi objektív és szubjektív körülményt figyelembe
véve 2013. évi összrendőri tevékenységét megítélésünk szerint megfelelően teljesítette. A
szajoli körzeti megbízottak eredményes működésében az Onök támogatása is szerepet
játszott. Magam és a teljes személyi állomány nevében köszönetemet fejezem ki
megértésükért, türelmükért és támogatásukért, melyre a jövőben is számítunk.

A következő időszakra ‚onatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink:

1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, a választások
zavartalan lebonyolításának elősegítése.

2. A település közbiztonságának fenntartása és további javítása, fokozott figyelemmel a
külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább
befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre.

3. Az Országos ~5 területi szinten elrendelt a lakosság szubjektív biztonságérzetét pozitív
irányba befolyásoló fokozott ellenőrzések és programok eredményes, kiemelt szintű
végrehajtása.

4. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkenését elősegítő
baleset-megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása.
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5. Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító mélységi
ellenorzési feladatok követelményszintu végrehajtása.

6. Az ittasan és kerékpárral közlekedve okozott balesetek további csökkentése.
7. Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményeket elkövetőkkel szemben.

Jogszerű, szakszerű, törvényes, arányos és szükséges intézkedések foganatosítása.
8. Törekednünk kell a regisztrált bűncselekmények visszaszorítására, a közterületi

bűncselekmények csökkentésére.
9. Célunk a bűnügyi hatékonyság fokozása, az eredményes realizálások növelése, a

nyomozás eredményességi mutatók javítása - különös tekintettel a kiemelt
bűncselekményekre.

10. A kerékpárlopások számának csökkentése, az értékesítési vonal területén eredmények
elérése.

11. Feladatunk az elfogások és ezen belül a tettenérések számának további növelése.
12. A tulajdon elleni szabálysértési eljárások eredményességének növelése.

Szolnok, 2014. május 23.

Mk~4na~
KMB alosz ‘ ezető

Egyetértek:

Fürj János r. őrnagy
kapitányságvezető-helyettes



TÁJÉKOZTATÓ

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. július 3-án tartandó ülésére

az Idősek Kiubja működésének tapasztalatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Néhány év kihagyás után településünkön Újra elérhető az idősek nappali ellátását biztosító

intézmény. 2013-ban az idősek világnapja alkalmából került átadásra az Idősek Klubjaként nevezett

épületegyüttes. Egy új helyen, egy XXI. századi elvárásoknak megfelelő intézmény hivatott

kiszolgálni a szajoli idős korosztályt.

Az időskor fogalma többféle képen értelmezhető. Beszélhetünk kronológiai életkorról, biológia

életkorról, pszichológia életkorról valamint szociológia életkorról. Településünk korösszetételét az

alábbi grafikon szemlélteti:
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A 60 év felettiek száma községünkben: 361 férfi, 547 nő, mindösszesen 908 fb. Szajol községben a

legfrissebb adatok szerint 3901 fó lakik. A számadatokból kiolvasható, hogy kb. a lakosság ‘Á-e 60

év feletti. Ez a tény is indokolja, hogy nagy figyelmet fordítsunk az idős lakosságra.

Szakmai programunk alapján olyan nappali ellátást nyújtó intézmény vagyunk, 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 szervezünk. Biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a

lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

A klub fizikai ellátásának célja a kényelmes környezet megteremtése, a megfelelő élelmezés

biztosítása és a létfontosságú szükségletek kielégítése. A klub tagjainak igény szerint ebédet

biztosítunk. Az intézmény f~irdőszobáit jogosultak igénybe venni tisztálkodásra, ruhamosásra. Az

egészségügyi gondozás magába foglalja az orvosi rendelések közötti időszakban a klubtag

egészségének figyelemmel kísérését, a rendelt gyógyszer kiváltását. Betegség esetén az intézmény

gondoskodik az étel házhoz szállításáról.

A mentálhigiénés gondozás körébe tartozik minden olyan tevékenység, amelynek segítségével az

ellátottak lelki egyensúlya megmarad, egymás közötti kapcsolatok alakulnak ki, és ezek esetleg el is

mélyülnek. A mentálhigiénés gondozás feladata az idős ember lelki harmóniájának megteremtése,

megőrzése, a közösségbe való beilleszkedés elősegítése. Hangsúlyt fektetünk a foglalkoztatásra: az

egészséges élet alapja a rendszeres tevékenység, amely az embert a hasznosság tudatával tölti el,

ezáltal fokozza az önbecsülést, segíti a szervezet normális működését, és lassítja az öregedés

folyamatát.

A tényleges működés

2013. december 20-án az idősek kiubja megkapta a várva várt működési engedélyt. A klubhoz

tartozó alkalmazottak november hónapban már az újonnan átadott intézményben vették fel a

munkát. Bár még klubtagok fizikailag nem voltak jelen, nem teltek tételül a mindennapok.

Igyekeztünk a felajánlott és vásárolt bútorokból, berendezési tárgyakból a lehető legotthonosabbá

varázsolni a közösségi tereket, valamint folyamatosan toboroztuk, és vettük fel klubtagjainkat.

Kezdetben idegenkedve, félve jöttek az érdeklődők, mivel több „rémhír” is keringett a beiratkozás

feltételeiről. Miután a tévhiteket eloszlattuk, örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több időskorú keresi



fel intézményünket. A működési engedélyünk 30 fős működést engedélyez, ezt a létszámot hamar

be is töltöttük. Ezen felül jelenleg ± 20 lő várakozik a klubtagságra.

A klub számára vásárolt kisbuszt mára már nélkülözhetetlennek érezzük, mivel komoly Segítséget

jelent azon idősek számára, akik betegségükből kifolyólag, vagy egyszerűen csak a távolság miatt

nem tudnának hozzánk eljutni. Számukra Újra kinyílt a világ, közösségben, emberek között,

tartalmasan tölthetik mindennapjaikat.

Programjaink

Á December folyamán megrendeztük az első közös karácsonyi ünnepségünket, ahol

klubtagjainkkal közösen díszítettük fel a karácsonyfáiikat, egy teadélutármal egybekötve.

Á Januárban klubtagjaínk előadást halihattak bűn és baleset megelőzési témában.

Á Februárban az Együtt Egymásért Klubbal közösen tartottunk farsangi ünnepséget, ahol

óvodások műsora, táncház, közös éneklés színesítette a programot, és farsangi fánkkal

vendégeltük meg a jelenlévőket.

Á Márciusban meglátogattuk a Közösségi Ház és Könyvtárban megrendezésre kerülő gobelin

kiállítást. Igyekeztünk „felvirágoztatni” és ezzel hangulatosabbá tenni a klub udvarát is.

Tagjainktól kapott és általunk vásárolt virágok színesítik a közösen elkészített és gondozott

virágágyásokat.

Á Áprilisban a Vasutas Nyugdíjas Szegfű klub által szervezett „Szentek a művészetben” című

előadássorozat első előadása került nálunk megrendezésre.

Á Májusban Anyák napja alkalmából műsorral kedveskedtek nekünk az óvodások. Minden

jelenlévőt megajándékoztak egy cserepes virággal, valamint az egész csoportot egy

hangulatos, nyarat idéző ajtódísszel. Meglátogattuk továbbá a Közösségi Ház és

Könyvtárban megrendezésre került kéziniuiika kiállítást. Időseinknek nagyon tetszett,

nosztalgiáztak és megbeszélték, ki milyen kézimunkákat készített régen. Szintén ebben a

hónapban a Szegfű klub szervezésében ismét nálunk került megrendezésre a „Szentek a

művészetben” című előadás sorozat második része, valamint intézményünkben tartották a

legutóbbi klubnapjukat is.

Á Június 25-én megrendeztük első nagyobb kirándulásunkat. A Tiszatavi Ökocentrumba

látogattunk 45 időssel, ahol különböző állatok, gyönyörű növények, csónakázás, 3D mozi és

még sok érdekesség várta a látogatókat. A program végeztével egy hangulatos közös ebédet

fogyasztottunk cl egy kis étteremben.



A mindennapokban szellemi, kulturális és szórakoztató foglalkoztatással igyekszünk biztosítani a

szabadidő hasznos eltöltését. Programjaink között szerepel a közös torna, memória,

készségfejlesztő és társas játékok, üvegfestés, gyöngyszövés, hímzés, kártyázás, közös

beszélgetések, kisebb kirándulások, stb. Ezen felül lehetőség van varrógép használatra, vérnyomás

mérésre, számítógép használatra, tv nézésre, Újság, folyóirat és könyv olvasásra is.

A foglalkozások célja a mindennapi életet tartalommal megtölteni, az egyén adottságainak

figyelembevételéveL

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására!

Szajol, 2014. június 25.

Tisztelettel:

~ ~

Zeleiné Kovács Agnes ~

klubvezető



Hatásvizsgálati lap

A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló

/2014. (VII. 3.) 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 költségvetési kihatással nem jár.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának külön környezeti hatásai nem várhatók.

IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

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

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására magasabb jogszabály felhatalmazása miatt volt szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

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

Szajol, 2014. június 24.

Szöllősi í~

polgármester’



Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.12014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
6/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1.~ A rendelet 13. ~ helyébe a következő rendelkezés lép:

A temető használatával kapcsolatosan fizetendő díjak

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.

(4) A temető fenntartási hozzájárulás díj ának mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

2.~ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép:

3.~ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4. ~ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Szajol, 2014. június 24.

SzöllősN~~ef
polgármester

László
egyző
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1. melléklet
a /2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

1. Sírhely megváltási díjak (25 évre)

1.1 Felnőtt egyes sírhely 5.000.- Ft ± ÁFA
1.2 Felnőtt kettes sírhely 10.000.- Ft ± AFA
1.3 Gyermeksírhely 2.500.- Ft + AFA
1.4 Hamvasztásos temetési hely 5.000.- Ft ± AFA

2. Sírbolt megváltási díj (60 évre)

2.1 Egyes sírhely méretű területenként 5.000.- Ft ± ÁFA

3. Síremlék behozatali díj

3.1 Egy személyes síremlék 5.000.- Ft
3.2 Kettő személyes síremlék 10.000.- Ft



2. melléklet
a /2014. (VII. 3.) 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

2. A temető-fenntartási hozzájárulás díja

Az egyes díjfajtákon belül a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (p1. sírkő
építést, felúj ítást, sírbolt építést végzők) által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási
díjtételek egyszerű számtani átlagának 5 %-a.
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Indokolás

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (VII. 3.) rendeletéhez

1-4.~-okhoz

A rendelet mellékleteinek módosítására került sor, melynek során kikerültek a
sírásásra vonatkozó rendelkezések és szabályozásra került a temető-fenntartási
hozzájárulás díja.

Szajol, 2014. június 24.

I
. B.4kLás

jegyző
Szöllősi
polgármester

-J
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Hatásvizsgálati lap

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló

/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások
A rendelet egy régóta fennálló problémát igyekszik megoldani, így annak várhatóan
kedvező társadalmi hatásai lesznek.

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

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat szándéka szerint kedvező
környezeti hatásokat lehet elérni, tekintettel arra, hogy a szennyvíz kezelése megfelelő
módon történik a jövőben.

1V. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi következményei
nincsenek.

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

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására magasabb jogszabály felhatalmazása miatt volt szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

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

Szajol, 2014. június 24.



Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

....../2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 44/C. ~ (2) bekezdésében, valamint a 45. ~ (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 13. ~ (1) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 4. ~ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. ~ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szajol község közigazgatási területén minden
közcsatornával el nem látott területen, vagy közcsatomával ellátott, de
közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb
jogcímen használój ára (a továbbiakban együtt: ingatlantulaj donos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szermyvízre és a veszélyes hulladékokra,
valamint az ezekkel összef~ggő tevékenységekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. ~ A rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére a jogalkotásról szóló törvény
szerinti magasabb szintű jogszabályokban foglalt fogalom meghatározások az
irányadók.

3. A közszolgáltatás tartalma

3. ~ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre
terjed ki:
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a) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az
elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására.

b) Az a) pontban foglaltak szerint összegyűjtött és elszállított szennyvíz
ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási
szerinyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.

4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

4. ~ (1) A Szajol község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást Kormos
Szilveszter (adószám: 52040966-2-36, Ny. sz.: 3305005, 5094 Tiszajenő,
Arany J. utca 101.) egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) látja el
Szajol Község Onkormányzatával (továbbiakban: Onkormányzat) 2 évre
kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A Szajol község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizeket a Szolgáltató a PureAqua Kft. szajoli
bázistelepén köteles elhelyezni.

II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje

5. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

5. ~ A közszolgáltatás tekintetében az Ön kormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának
megszervezése, ellenőrzése.

b) A közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a
közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.

6. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

6. ~ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.
(IV. 10.) EÜM rendelet 6. ~-ában foglalt eszközzel és az ott, valamint a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályiról szóló 455/2013. (XI. 29.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) meghatározott feltételek szerint köteles
ellátni.



(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles
az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 48 órán belül begyűjteni és
végleges ártaloinmentes elhelyezés végett a 4. ~ (2) bekezdésben megjelölt
helyre szállítani.

(3) A közszolgáltató köteles arról gondoskodni, hogy a lakosság által hétfő-
csütörtök közötti munkanapokon délután 16,00 óráig, pénteken 12,00 óráig
elérhető legyen. A közszolgáltatás megrendelése szóban vagy írásban
történhet.

(4) A közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt,
de a szem~yvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a
közszolgáltatás ellátása során az ezekről a helyekről elszállított szennyvíz
mennyiségéről. Továbbá köteles nyilvántartást vezetni az ivóvízhálózatba be
nem kapcsolt ingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatás ellátása során
ezekről az ingatlanokról elszállított szennyvíz mermyiségéről.

7. ~ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy az ideiglenes
tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve
közüzemi csatornahálózatba vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba
nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi
előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint a
közszolgáltatónak átadni.

(2) A közszolgáltatás igénybe vételét a rendelet 6. ~ (3) bekezdésében
meghatározott módon az ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a
közszolgáltatótól.

(3) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a
rendelet 4. * (1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

(4) A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos
nem végeztetheti el.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel, jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában legalább évente egy alkalommal elvégeztetni a
közszolgáltatást. Az elvégzéshez köteles a szükséges feltételeket biztosítani,
így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára Oly
módon köteles biztosítani, hogy az elláthassa feladatát.

(6) Az üdülőingatlanok és az ideiglenesen használt ingatlanok tulajdonosai a
közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.

(7) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért a rendelet 1. mellékletében
meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.



4

(8) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatással, munkavégzéssel
kapcsolatban a közszolgáltatónál panaszt tenni.

7. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemei

8.~ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kelt határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (a közszolgáltatás
igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, személyes adatai, jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében
székhely, adószám, számlavezető pénzintézet),

b) a szerződés tárgyát,
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,
d) a szerződés időtartamát,
e) a teljesítés helyét,
I) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
g) a közszolgáltató tevékenység végzésére feljogosító engedélyre történő

utalást,
h) a felek jogait és kötelezettségeit,
i) a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla

kiegyenlítésének módját,
j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
k) az irányadó jogszabályok megnevezését.

(2) A közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes
adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybe
vett szolgáltatás ellenszolgáltatásának telj esítésével összefüggésben. A
személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről
és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek,

a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9. ~ (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben
köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítményben csak háztartási szennyvíz vezethető. Az
ingatlantulajdonos nem helyezhet el a közműpótló létesitménybe a begyűjtés,
ürítést végző vagy más személyek élet és testi épségét, egészségét, valamint a
szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgy ainak állagát
veszélyeztető, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy
egyéb veszélyes anyagot.



(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy
veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely
esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembe
vételével, megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg,
kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra
kijelölt átadási helyen szennyvízelhelyező törzshálózatba vagy
szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.

III. Fejezet

9. A közszolgáltatás díja

10. ~ A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi
LVII. törvény 44/D. ~-ában foglaltak figyelembe vételével határozza meg. Az
érvényes díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

11. ~ (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, a
helyszínen, számla alapján jogosult beszedni.

(2) A közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot
jogosult felszámítani a közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő
ingatlantulaj donossal szemben.

IV. Fejezet

10. Záró rendelkezések

12. ~ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Szajol, 2014. június 24.

László
jegyző

Szöllősi
polgármester



1. melléklet
a .12014. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási díj mértéke

Alapdíj 1 .800.-Ft/m3+ÁFA

Ürítési díj 700.-Ft/m3+ÁFA
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Indokolás

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (VII. 3.) rendeletéhez

1-2.~-okhoz

A rendelet hatályát határozza meg, mind területi, mind tárgyi szempontból és
hivatkozik a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott fogalmak alkamazására.

3-4.~-okhoz

A közszolgáltatás tartalmára, a közszolgáltató személyére és az ártalmatlanító helyre
vonatkozó részeket tartalmazza.

5-8. *-okhoz

A felek közszolgáltatással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tárgyalja, külön
kitérve az ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályokra, egyúttal meghatározva
azokat a tevékenységeket is, amelyek jogszabályellenesnek minősülnek. Ez a rész
tartalmazza a megkötendő közszolgáltatási szerződés főbb tartalmi elemeit és az
adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

9. ~-hoz

A szennyvíz elhelyezésére és a veszélyes anyagokra vonatkozó főbb szabályokat
tartalmazza.

10-11. ~-okhoz

A közszolgáltatás díj ára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, utalva a mellékletben
meghatározott díjtételekre.

12. ~-hoz

A hatályba léptető és a j ogharmonizációs rendelkezéseket tartalmazza.

Szajol, 2014. június 24.

SzöHősi
polgármester ‚zj egyző



Hatásvizsgálati lap

Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló

/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás e őzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások
A rendeletmódosításnak mérhető társadalmi hatásai nem lesznek.

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

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának külön környezeti hatásai nem várhatók.

IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

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

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására magasabb jogszabály felhatalmazása miatt volt szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

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

Szajol, 2014. július 03.



Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (VII. 03.) önkormányzati rendelet tervezete

Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdése alapján, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény (továbbiakban: At.) 96. *-ban kapott felhatalmazás alapján, és az At. 18. ~ (2)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. ~ (1) A rendelet hatálya Szajol község közigazgatási területén történő anyakönyvi
események kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevő
természetes személyekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. ~ (1) Anyakönyvi esemény: házasságkötés
(2) Hivatali helyiség: Szajol Község Onkormányzat által biztosított, az anyakönyvi

esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, házasságkötő terem: 5081
Szajol, Rózsák tere 1.

(3) Hivatali munkaidő: a Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkarend.

(4) Hivatali munkaidőn túli idő: pénteki napon 14.00 17.00 óráig, szombati napon
10.00 19.00 óráig

(5) Külsó’ helyszín: a hivatali helyiségen kívüli helyiség.

Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi
események engedélyezésének szabályai, díjai

3. ~ (1) Anyakönyvi esemény az At. által meghatározott munkaszüneti nap kivételével a
hivatali munkaidőn túli időszakban rendezhető.

(2) Az anyakönyvi események lebonyolításánál az anyakönyvvezető a hivatali
helyiségben gépi zeneszolgáltatással működik közre.

(3) Az anyakönyvi esemény munkaidőn kívüli lebonyolításáért 10.000,-Ft díjat kell
fizetni.

(4) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért 50.000,-Ft
díjat kell fizetni.

(5) A munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény a már
jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem
veszélyeztetheti.



Anyakönyvvezető díjazása

4. ~ (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról
szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy házasságkötésenként bruttó
12.500,-Ft díjazás illeti meg. Az esküvő lebonyolításában közreműködő segítőt
házasságkötésenként bruttó 6.000,-Ft díjazás illeti meg.

(2) Az anyakönyvvezetőt kétévente 50.000,- Ft ruházati költségtérítés illeti meg.

Eljárási szabályok

5. ~ (1) A munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény
lebonyolítását a házasulandók által benyújtott kérelem alapján a jegyző
engedélyezi az At. 18. ~-a alapján. A kérelmeket a Szajoli Polgármesteri
Hivatalban kell benyújtani.

(2) A 3. ~ (3) és (4) bekezdésében meghatározott díjakat a szertartást megelőzően
legalább 15 nappal kell a Szajoli Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni,
vagy a Szajoli Polgármesteri Hivatal 11745004-15732743 pénzforgalmi
számlájára átutalni.

Záró rendelkezések

6. ~ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépést követően bejelentett anyakönyvi események iránti szándék alapján
indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó díjak
mértékéről szóló 5/20 13. (III. 23.) rendelet.

Szajol, 2014. július 3.

1’Szöllősi ‘ sef r. B ;~ L ~‘ zió
polgármester egyző



Indokolás

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez

kapcsolódó díjak mértékéről szóló

/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló 5/20 13. (III. 23.) rendelet, és az azt módosító
3/2014. (III. 13.) rendelet hatályon kívül helyezését az 1982. évi 17. törvényerejű
rendelet hatályon kívül helyezése tette szükségessé. 2014. július 1. napján életbe lép a
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról.
Az új rendelet az események engedélyezésének szabályait, a díj mértékét, az
anyakönyvvezető díj azását, és az eljárás szabályait, ugyanúgy szabályozza, mint az
előző rendelet, abban változás nem történt.

Szajol, 2014. július 3.

Szöllősi
polgárme’~ter

I
D . Ba Lászlo

- gyző



Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király út 70.
szaj ovi(~mail.com
06-56-446-003
OM: 201969

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES ÓVODAI NEVELÉSI ÉV

MUNKÁJÁRÓL

1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELRENDSZERE9 KÖRÜLMÉNYEI

1. 1. Óvodai csoportok, összetételük

2014. 2014.
2013. 2013 2014. 06.30. 06.30. 2014.

Csoportneve 09.01. 10.01. 06.30. SNI. BTMN 06.30.

létszám létszám létszám Számított
létszám

Csipkerózsa
25 fő 25 fő 25 fő 1 fő - 26 fő

csoport
Vadvirág 27fő 27fő 27fő 2fő - 29fő
csoport
Katica 24fő 24fő 24fő - - 24fő
csoport
Méhecske 24fő 24fő 26fő - - 26fő
csoport
Osszesen:

lOOfő lOOfő lO2fő 3fő - lO5fő

1. 2. Személyi feltételek
-4 óvodai csoportban 9 óvodapedagógus végzi a nevelőmunkát.
- 1 fő óvodatitkár
- 1 fő pedagógiai asszisztens
- 4 szakképzett dajka segíti a gyermekek gondozását.

Pedagógiai Programunk megvalósítását az alkalmazottak széleskörű végzettségei,
szakmai tudásuk biztosítják.

- A konyhai feladatokat 2013. szeptemberl-től közfoglalkoztatottak látják el.
-2013. 09. 01-től közfoglalkoztatott segíti a takarítói munkák elvégzését.
A közfoglalkoztatottak foglalkoztatására a lehetőségekhez mérten, a továbbiakban is
számítunk.
Külső szakemberek: 1 fő logopédus, 1 fő pszichológus, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő hitoktató.

1. 3. A fenntartó és az intézmény kapcsolata
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, ami kiterjed:
- az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására,
- az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, elfogadására,
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- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére,
- az intézménygazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére,
- az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére. Az
intézmény fenntartój ának köszönöm, hogy a gazdasági szigorítások mellett a működési
feltételeket zökkenőmentesen biztosítja és tisztelettel megköszönöm kollégáim nevében a
pedagógusnapi rendezvényt.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak éves munkáját, akik az óvoda működésével
kapcsolatos feladatokat láttak el.

1. 4. Óvodáztatási feladatok
2014/2015 nevelési évre 26 ~yermeket vettünk fel.

időszak óvodai jogviszonyát kezdi meg
2014. szeptember 1. 21 fő
2014. szeptember 30-ig 1
2014. november 30-ig 1 fő
2015. március 30-ig 2
2015. április 30-ig 1

2. NEVELÉS
A családot tekintjük a gyermeknevelés elsődleges színterének. Az óvoda a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Alapelveink megvalósítása
érdekében gondoskodunk:

- a gyermekek szükségleteinek kielégítéséről,
- az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről,
- a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról,
- a gyermeki közösségben végezhető sokszínű- az életkornak és fej lettségnek megfelelő

tevékenységekről,

- különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról, tevékenységeken keresztül
az életkorhoz és a gyermek egyéni képességéhez igazodó műveltségtartalmakról,

- emberi értékek közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez
szükséges személyi, tárgyi környezetről. A gyermekek érdekeit figyelembe véve
alakítjuk óvodai életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és
szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul.

Óvodai nevelésünkre jellemző:
- A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
- Az óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermeki személyiség fejlődését, egyéni

készségeinek és képességeinek kibontakozását.
- Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatások a gyermekek személyiségéhez

igazodnak.
- A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda kiegészítő

feladatokat tölt be- esetenként hátránycsökkentő szereppel.
- A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése.
- Mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeinek figyelembevétele.
- Az óvoda inkiuzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki

személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az
egyenlő hozzáférés lehetőségét.



- Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására,
minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön szinvonalas nevelésben.

- Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és
érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és
képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását.

- A hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben tartása.

2.1. Nevelést támogató partneri kapcsolataink:

1. Kölcsey Ferenc Általános Iskola:
- Nyílt napokon való részvétel.
- Az iskolában dolgozó kollégák tapasztalatai az 1. osztályos gyermekek DIFER mérési

eredményeiről.
- Ovoda-iskola átmenet segítése (sport, kézműves, drámajáték, táncházas programok).
2. SzajoH Közösségi Ház és Könyvtár:
- könyvtárlátogatás,
- meseelőadásokon való részvétel,
- játszóházi programok,
- fiimvetítés,
- rajzpályázatokon való aktív részvétel,
- mozgásos játszóház,
- kiállítás megtekintés,
3. Civil Szervezetekkel bővült a kapcsolatunk:
- Szegfű klub
- Vöröskereszt
- Oszirózsás klub
- Együtt egymásért Egyesület

3. TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK
Óvodánkba 33 tanköteles korú gyermek járt.
A ténylegesen iskolát kezdő gyermekek létszáma: 22 fó.
Továbbra is célunk, hogy az óvodánkba járó gyerekek okos szeretetben, érzelmi
biztonságban, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék a nálunk töltött éveket, és
magabiztosan lépjenek az iskolába, hogy lehetőleg kudarcok nélkül kezdhessék meg
tanulmányi éveiket.

4. NEVELÉSI TANÁCSADÓ FELADATELLÁTÁSA

A logopédiai foglalkozásokat a Nevelési Tanácsadó utazó logopédusa tartotta
gyermekeinknek, heti 2 órában.
Logopédusunk 2013. szeptember hónapban 33 gyermeket szűrt le.
16 gyermek esetében állapított meg beszédhibát.
9 gyermek járt logopédiai órákra, ebből 6 fó tünetmentes, 3 fó további terápiában részesül
(2 fő az óvodában folytatja, ifő az iskolában-SNI).
Vannak eredmények, de a logopédiai fejlesztő munka akkor lenne igazán hatékony, ha hetente
nem csak 1 alkalommal kapnának fejlesztést a gyermekek. Jelentős fejlődést az otthoni
gyakorlás hiánya miatt nem tapasztaltak a pedagógusok.
Pszichológus: 2013. szeptember közepe óta 7 gyermekkel foglalkozott. Ezen kívül 4
gyermekkel 5-6 alkalommal találkozott, terápia jelleggel.
Gyógypedagógus: 6 főnél végzett képesség vizsgálatot.
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„SuH-buli” Komplex képességfejlesztő foglalkozást vezetett a pszichológus és a
gyógypedagógus. Heti 1 órában 12 nagycsoportos gyermek részére.

5. GYERMEKVÉDELEM
Hátrányos helyzetű gyermek 30 fó, 3 fó halmozottan hátrányos helyzetű.
A 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 68/G. ~ és a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet
52. ~- a alapján Ovodáztatási támogatásban részesült óvodásaink közül 1 fó.

6. TEHETSÉGGONDOZÓ TEV1~KVNYSÉGEK
Megnevezés A tevékenység Résztvevő Helye Ideje

vezetője Gyermekek
száma

Aprók tánca Bari-Nagy Szent I. király csütörtök
Lajosné 12+4f5 út7O. 15.30-16.

(Szűcs Mariann)
Ügyes-kezek Göblyös Szent I. király szerda

Zsuzsanna 10 fó Út 70. 15. 30 -16.
(Kardos Andrea)

Ficái~ko1ó- Sinka Edit Sportcsarnok hétfő
ovitoma (Melegh Rita) 25+8 fó 13-14.30.

7. Szol áltatás
. ‚ . . ‚ ‚ kedd

Hittan- romai ‚ Szent I. kiraly ut
katolikus Nagy Ibolya 10±11 ~ 70. 15.15-16.15

8. ELLENŐRZÉSEK
8. 1. Munkahelyi kockázat értékelés történt: 2013. 12. 10-én.
8. 2. - Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Intézményének szakembere az ellenőrzés
során rendben talált mindent 2013. november 27-én.
- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Elelmiszerlánc - Biztonsági felügyelője
2014. március 17-én tartott ellenőrzést intézményünkben. A tálalókonyha
élelmiszerbiztonsági ellenőrzése során feltárt hiányosságokat pótoltuk: a konyhai
közfoglalkoztatott foglalkozás-egészségügyi szakvélemény dokumentációját, Farkas Jánossal
kötött új ételhulladék szállítási szerződését.
8. 3. Hálózati víz mintavétel történt 2014. május 28-án, ólomvizsgálatot végzett a

.INSZM Kormány Hivatal ANTSZ. Vizsgálati eredmény még nem érkezett.
8. 4. 2013/2014 nevelési évben elkészült Intézményi Szabályzó dokumentumok listája:

- SZMSZ
- Munkaterv, Feladat-ellátási terv
- Etikai Kódex
- Házirend
- Pedagógiai Program
- Tűzvédelmi Szabályzat
- Munkahelyi kockázat elemzés és értékelés
- Az Ovodai egészségnevelés és az ezzel összefüggésben levő feladatok
- Gyakornoki Szabályzat
- Továbbképzési terv, Beiskolázási terv



8. 5. Szakmai munka
Nevelőtestületi értekezletek témái:
- Gyermeki jogok.
- A pedagógusok jogai, kötelességei.
- A szülő jogai és kötelességei.
- Törvényi változások.
- Fejlesztő játékok gyűjteménye (módszertan).
- Pedagógusok minősítési rendszere (326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.)

- Portfólió.
A Kormányrendelet alapján, intézményünkben 4 óvodapedagógusnak volt lehetősége
feltölteni az e- portfóliót. 2 óvodapedagógus készítette el 2014. április 30-ig, mely alapján
20 15. január 1-től egy óvodapedagógus - Pedagógus II.,
egy óvodapedagógus - Mesterpedagógus fizetési fokozatba kerül.

9. PEDAGÓGUSOK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEI

9. 1. Alapképzés
Szöllősi Józsefné szerzett óvodapedagógusi alapdiplomát.
9. 2. Egyéb továbbképzések:
Megnevezés Helye Résztvevő neve
Munkajogi kérdések Budapest Sinka Edit

III. Nemzeti Köznevelési Budapest Sinka Edit
Konferencia

Ovodai Konferencia Debrecen Göblyös Zsuzsanna
Sinka Edit

Vezetői képzés Szolnok Göblyös Zsuzsanna
Sinka Edit

Egészségfejlesztési Szolnok Tóthné Muhari Andrea
rendezvény

10. PÁLYÁZATOK
10.1. TÁMOP-3.1.5.-09/A12-2010-0187 SZÁMÚ PEDAGÓGUSKÉPZÉS

I a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben
„Tanuld és tanítsd a jobbat!”

Fenntartási időszakban a tanult ismeretek hasznosításának ütemezése
Időszak Tevékenység Megjegyzés
20 13/2014 I. félév Konzultáció a csoportokban Elkészült:

dolgozó Fejlesztő játékok
óvodapedagógusokkal: gyűjteménye
Egyéni fejlesztőjátékok Készítette:
tervezése. Göblyös Zsuzsanna

2013/2014 II. félév Szülői fórum Teljesítve

10. 2. Gyermek rajzpályázatok:
1. A pályázat kiírója: Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár

Téma: Kutya meg a nyúl
Ertékes alkotások születtek. Ovodásaink könyvjutalomban részesültek.

2. Karácsonyi képeslap (Boldog István, Országgyűlési képviselő)
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Óvodásaink közül díjat kapott: Kiss Kamilla
3. KOBE - Közlekedésbiztonsági Pályázat Budapest

Középső csoportosaink sok pályamunkát készítettek.

10. 3. dm „Nap gyermekei” benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásra került.
A támogatás tartalma: 50 db. naptej, 1 db. társasjáték, 100 db. kifestő és rejtvényfüzet
A pályázat Írója: Göblyös Zsuzsanna és Séra Kinga

11. Óvodánk Vízhez szoktató programot hirdetett 2014 tavaszán, a szülők igénye és
finanszírozása alapján. Ovodásaink a Szolnoki Liget Termálstrand és Elményfürdőjében
saj átították el az Úszás alapjait.

12. Záró gondolatok
A 2013/2014 nevelési év értékelése alapján feladatainkat a 2014/2015 nevelési évre a
következőképpen határozom meg.

1. Kiemelt feladat: A PEDAGÓGUSOK FOLYAMATOS SZAKMAI FEJLODESE
A pedagógus szakmai fejlődési tervének fő céljai és az ezekhez kapcsolódó intézményi
feladatok:
1. Intézményi szintű, egységes követelmény és dokumentációs rendszer kidolgozása.
2. Minden dolgozó részvételével csapatépítés, elfogadásra, egymás támogatására ösztönzés.
3. Belső-és külső hospitálásokkal szemléletváltás, az intézményi elszigetelődés oldása.
4. Módszertani megújulás.

2. Műhelymunka: Feldolgozandó témajavaslat
- Egységes dokumentációs rendszer az óvodában.
- Cselekvő — felfedező óvodai foglalkozások módszertana, tervezés az óvodában.
- Differenciálás, korszerű tevékenységszervezése az óvodában. Differenciált bánásmód,

de hogyan?
- A refiektív pedagógus. A refiektivitás szerepe a pedagógiai gyakorlatban. Reflexió és

önértékelés.
- Intézményi belső önértékelési rendszer kiépítése, működtetésének szakmai

támogatása.
- Minősítő vizsgára való felkészítés óvodapedagógus gyakornokok számára.
- Minősítő eljárásra való felkészítés óvodapedagógusoknak.
- Felkészülés a tanfelügyeleti rendszerre (Tanügyigazgatás, szakmai ellenőrzés).

Bízom az óvodapedagógusok szakmai tapasztalatában, a fejlődés iránti igényükben és
képességükben. Hiszem azt, hogy a pedagógiai munkát segítő dajkák támogatásával, az
óvodapedagógusok egymást segítő szakmai munkájával meg fogunk felelni az előttünk álló
kihívásoknak, így nevelő-oktató munkánk hatékonyabbá válik.

“Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk, a szépért s
jóért, amit tehetünk.”

/Széchenyi István /
\L~)1. \\/‚/‚
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Szajol, 2014. jÚnius 23-án. I: Sinka Edit:!
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Határozati Javaslat

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (VII. 3.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. II. félévi munkatervére

SZEPTEMBER HÓ

1. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2014. I. féléves költségvetési
beszámolójára
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

2. Tájékoztató a Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos tapasztalatokról és a 2014/2015. tanév kezdésével kapcsolatos
feladatokról
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Némethné Gerecs Judit iskolaigazgató

3. Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014/2015. nevelési év kezdésével
kapcsolatos feladatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit óvoda igazgató

4. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások előkészítéséről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

5. Tájékoztató a a Szajoli Holt-Tisza vízutánpótlására tett intézkedésekről
Előadó: Szöllősi József polgármester

OKTÓBER HÓ - A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE

1. Az Alakuló üléshez kapcsolódó időszerű döntések meghozatala

2. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2014. I-III. negyedéves költségvetési
beszámolójára
Előadó: polgármester

3. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: polgármester

4. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester



NOVEMBER HÓ

1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei munkavédelmi és tűzvédelmi
helyzetéről, a kockázatelemzések eredményeiről
Előadó: Tisza Park Kf~. képviselője

2. Tájékoztató a Sportcsarnok kihasználtságának, illetve hasznosításának kérdéseiről
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató a községben működő egészségügyi szolgálatok tevékenységéro
Előadók: Egészségügyi szolgálatok képviselői

4. Beszámoló az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól
Előadó: Czékmási Csilla, a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója

DECEMBER HÓ

Közmeghallgatással egybekötött testületi ülés.

1. A 2015. évi hivatali teljesíhnénycélok meghatározása
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programjának
végrehajtásáról
Előadó: polgármester

3. Az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának elfogadásáról
Előadó: polgármester

Dr. Bartók László jegyző

4. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

Dr. Bartók László jegyző

5. Tájékoztató a halászati jog gyakorlásának tapasztalatairól, a Holt-Tisza
hasznosításának kérdéseiről
Előadó: Csoma Gábor, a FISH-COOP Kit ügyvezető igazgatója

6. Az Önkormányzat 2015. I. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: polgármester



Szervezési feladatok:

1. Az illetékes bizottságok segítségével készítik elő a tárgyalandó anyagokat a témák
felelősei.

2. A bizottságok javaslataival kerüljenek a tervezetek a Képviselő-testület elé
megtárgyalásra.

3. A tervezeteket az SZMSZ-ben megjelölt időben kell küldeni az érintettek részére
áttanulmányozás céljából.

4. Az előterjesztéseket, tervezeteket a témák felelősei a jegyző által meghatározott
határidőig kell, hogy leadják.

5. A Polgármesteri Hivatal a testületi döntések, szakmai előkészítésével, végrehajtásuk
megszervezésével és ellenőrzésével, az adminisztrációs feladatok ellátásával biztosítsa a
munkatervben meghatározott feladatok teljesítését.

Határidő: 2014. december31.

Felelős: polgármester

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Jegyző Helyben
3. Intézményvezetők
4. Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Pénzügyi csoport vezetői Helyben
5.! Irattár

Szajol, 2Ol4Június 23.
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