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Készült: Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-i alakuló
ülésén.
Az ülés helye: Községháza Díszterem
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna, Berkesiné Csinger Gabriella,
Hamar Vilmos, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit k é p v i s e 1 ő k
Dr. Bartók László jegyző
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Meghívottak: Czékmási Csilla Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgató, Sinka Edit
Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató, Bódi Krisztina telephelyvezető, Lengyel István esperes,
Hegedűs Zsolt, HVB elnök, Kiss Istvánné HVB tag, Dedrák Lászlóné HVB tag, Bordás
Imréné, Dr. Kecsmárik László, Dr. Czifra Mária, Fejes Károlyné, Földházi Zoltán MOL Nyrt.
Szajoli Bázistelep vezető
Civil szervezetek részéről: Kovács Annamária Csiribiri Alapítvány elnöke, Wesniczky Antal
Szajoli Kisdiákokért Alapítvány elnöke, Szöllősi Józsefűé Szajoli Vasutaskör Egyesület
elnöke, Szilák Lászlóné VSZ Nyugdíjas Alapszervezet, Ivánovics János Vasutas Nyugdíjas
Szegfű Klub elnöke, Sípos Jánosné Oszirózsás Klub elnöke, Hegedűs Imréné EgyüttEgymásért Klub elnöke
Lakosság részéről: Kácsor Judit, Szávai Józsefűé, Előd Antalné, Lajkó Margit, Kontra
Sándorné
A Polgármesteri Hivatal dolgozói
Jegyzőkönvvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó
Szöllősi József: Tisztelettel köszöntök mindenkit a képviselő-testület alakuló ülésén. A
munkánk megkezdése előtt kérem, hallgassuk meg közösen a himnuszt.
HIMNUSZ
Ismertetem a napirendi pontokat:
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Hegedűs Zsolt HVB elnöke
2. Önkormányzati képviselők és a Polgármester eskütétele
Előadó: Szöllősi József polgármester
Hegedűs Zsolt HVB elnöke
3. A Polgármester programjának ismertetése
Előadó: Szöllősi József polgármester
4. Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Szöllősi József polgármester
5. Az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
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6. A Polgármester illetményének és költségtérítésének,
tiszteletdíj ának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnöke

az

Alpolgármester

7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 16/2011.
(XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
8. A települési szilárd hulladék rendszeres elszáHításával kapcsolatos közszolgáltatás
tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredménye
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szekeres Edit gazdaságvezető

1./ N a p i r e n d
A Helyi Választási Bizottsá2 tájékoztatója a választás eredményéről
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)
Hegedűs Zsolt HVB elnök: Tisztelettel köszöntöm Szajol Község Önkormányzatának
Képviselő-testületét, köszöntök minden kedves jelenlévőt. (Ismerteti a választás eredményét!)

2./ N a p i r e n d
Onkormányzati képviselők és a Pol2ármester eskütétele
Hegedűs Zsolt HVB elnök: Felkérem Szöllősi József polgármester urat, hogy a képviselő
testület tagjai számára olvassa elő az eskü szövegét.
Szöllősi József: Megkérem a képviselő-testületi tagokat és a jelenlévőket az eskütételhez
szíveskedjenek felállni.
Eslcü
(Az eskütétel írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete!)
A polgármester esküje
Hegedűs Zsolt HVB elnök előolvassa Szöllősi József polgármester számára az eskü szövegét.
Eskü
(A jegyzőkönyv melléklete!)
Hegedűs Zsolt HVB elnök: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A magam
és a jelenlévők nevében kívánom, hogy a lakosság érdekeit szem előtt tartva dolgozzanak
tovább, munkájukhoz sok sikert kívánok és az ülés további vezetésére, felkérem a
polgármester urat.

3.! N a p i r e n d
A Pol2ármester pro2ramj ának ismertetése
(Irásos program a jegyzőkönyv melléklete!)
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Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jelenlévők! Szeretném megköszönni a
bizalmukat, melyet igyekszem meghálálni a további munkámmal.
(Ismerteti a programot!)
Kérem a program elfogadását, illetve támogatását.
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy elfogadják-e a beterjesztett programot? Aki
egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
7 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fó igen szavazattal, tartózkodás és ellenvélemény
nélkül elfogadta a beterjesztett polgármesteri programot, és az alábbi határozatát hozza meg:
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2014. (X. 22.) határozata
A Polgármester programjának elfogadására
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szöllősi József polgármesteri programját a
melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Irattár

4.! N a p i r e n d
Az alpol2ármester me~váIasztása
(A szavazólapok a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A Mötv. értelmében a Képviselő-testület saját tagjai közül, titkos szavazás
útján a polgármester javaslatára alpolgármestert választ, aki a polgármestert helyettesíti,
illetve munkáját segíti. A társadalmi megbízatású alpolgármester személyére javaslom Bernát
Julianna, Szajol Orgona Út 15. szám alatti lakost.
—

—

Megkérdezem a képviselő-testülettől, hogy kizárjuk-e a szavazásból a javasolt személyt?
Szöllősi József: Aki egyetért azzal, hogy a döntéshozatalból ne zárja ki a képviselő-testület
képviselőtársunkat, kérem, kézfeltartással jelezze.
6 fő igen szavazat
Tartózkodott-e valaki a szavazástól?
1 fő
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 fő igen szavazattal és 1 fZ5 tartózkodással
egyhangúlag egyetért abban, hogy Bernát Juliamrn képviselőtársunkat nem zárja ki a
döntéshozatalból.
A szavazás lebonyolítására Ad-hoc bizottságot kell alakítanunk, melynek tagjaira felkérem
Berkesiné Csinger Gabriella, Hamar Vilmos, Kerékjártó Tibor képviselő-társaimat. Az Ad-hoc
bizottság elnöke Berkesiné Csinger Gabriella.
Felkérem az Ad-Hoc Bizottságot a szavazás lefolytatására, átadom a szót a jegyző úrnak.
Dr. Bartók László: A szavazólapok elkészültek. A javasolt személy kíván-e személyesen
szavazni?
Bernát Julianna: Igen.
Szöllősi József: A szavazás lezajlott, felkérem Berkesiné Csinger Gabriella asszonyt, az Adhoc Bizottság elnökét, a szavazási eredmény ismertetésére.
Berkesiné Csin2er Gabriella: A bizottság a szavazást lebonyolította és megállapította, hogy
a Képviselő-testület 6 érvényes igen szavazattal és 1 érvénytelen szavazattal, egyhangúlag
titkos szavazással
Bernát Julianna, Szajol Orgona Út 15. szám alatti lakos képviselőt
választotta meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Az erről elkészített határozati
javaslatot szeretném ismertetni. (Felolvassa a határozati javaslatot.)
—

—

Szöllősi József: Köszönjük, kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért az ad-hoc bizottság határozati
javaslatával.
6 fő igen szavazat
Tartózkodott-e valaki a szavazástól?
1 fő igen
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2014. (X. 22.) határozata
az alpolgármesteri tisztség betöltésére
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) ‘74. ~ (1) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével
tárgyalta a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására előterjesztett javaslatot, és
az alábbi döntést hozta:
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 74.~ (1) bekezdése alapján, a
polgármester javaslatára, a Képviselő-testület megbízásának időtartamára
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Bernát JuHanna
Szajol, Orgona Út 15. szám alatti lakos képviselőt
társadalmi megbizatású alpolgármesternek
megválasztja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szöllő si József polgármester
Értesülnek:
1. Bernát Julianna alpolgármester Szajol, Orgona Út 15•
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Irattár
Bernát Julianna alpolgármester eskütétele
Szöllősi József polgármester előolvassa Bernát Julianna alpolgármester számára az eskü
szövegét.
Eskü
(A jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Gratulálok az alpolgármester asszonynak és
kívánom, hogy munkáját továbbra is olyan aktívan végezze, mint tette eddig is.
Bernát JuHanna: Köszönöm a bizalmat.

5.! N a p i r e n d
Az önkormányzati btzottsá2ok ta2jainak megválasztása
Szöllősi József: Az önkormányzati törvény alapján állandó bizottsággá javaslom a Pénzügyi
és Ugyrendi Bizottságot, valamint a Szociális, It~úsági és Kulturális Bizottságot, melyek
segítik a képviselő-testületi munkánkat. A Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság felelős a
Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a vagyonnyilatkozatok kezeléséért. A
bizottságok összetételére javaslatom a következő:
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjaira:
Szöllősi József: A törvényi előírásoknak megfelelően a bizottság elnöke és tagjainak többsége
képviselő kell, hogy legyen, ezért pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének javaslom
megválasztani: Kovács Károly képviselőt, tagjainak: Hamar Vilmos, Kerékjártó Tibor,
képviselőket, külső tagokként: Bordás Imréné asszonyt és Dr. Kecsmárik László urat.
Kérdés, vélemény az összetételre történő javaslatról?
Nincs.
A Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság tagjaira:
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Szöllősi József: Elnökének javaslom Némethné Gerecs Judit, tagjainak: Berkesiné Csinger
Gabriella, Kerékjártó Tibor képviselőket, külső tagként: Dr. Czifra Mária és Fejes Károlyné
asszonyokat.
Kérdés, vélemény?
Nincs.
Kérem, aki egyetért a beterjesztett önkormányzati bizottsági tagok megválasztásával,
kézfeltartással jelezze.
7 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
45/2014. (X. 22.) határozata

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztásáról
Szajol Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 57. (1) (2)
bekezdései, valamint az 58. ~ (1) bekezdés rendelkezéseinek fIgyelembevételével létrehozza a
Pénzügyi és Ugyrendi Bizottságot, valamint a Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottságot,
melynek összetétele a következő:
~

—

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Kovács Károly
Szajol, Tisza úti/a.

képviselő

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai:
Hamar Vilmos
Szajol, Szent István király út 37.
Kerékj ártó Tibor
Szajol, Petőfi S. Út 1.
Bordás Imréné
Szajol, Szent István király Út 7.
Dr. Kecsmárik László
Szolnok, Baross Út 49. 1/3.

képviselő
képviselő
külső tag
külső tag

A Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke:
Némethné Gerecs Judit
Szajol, Győzelem Út 1/a,

képviselő

A Szociális. Ifjúsági és Kulturális Bizottság tagjai:
Berkesiné Csinger Gabriella
Szajol, Szent István király Út 27.
Kerékjártó Tibor
Szajol, Petőfi S. Út 1.
Dr. CzifI’a Mária
Szajol, Rákóczi Út 24.
Fejes Károlyné
Szajol, Zrínyi út 5.

képviselő
képviselő
külső tag
külső tag
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Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Szöllő si József polgármester
Értesülnek:
1. Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság megválasztott tagjai
2. Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság megválasztott tagjai
3. Képviselő-testület tagjai Helyben
4. Irattár
..

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-Testület! Tisztelt Jelenlévők! Felkérem a Bizottságok
megválasztott külsős tagjait, valamint a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek
felállni.
Szöllősi József polgármester előolvassa a külső bizottsági tagok számára az eskü szövegét.
Eskü
(A jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy vonuijon vissza, tartsa
meg az ülését és terjessze be a javaslatát a polgármester és az alpolgármester illetményére és
költségtérítésére vonatkozóan. A bizottsági ülés idejére szünetet rendelek el.

Szünet

6.! N a p i r e n d
A Polgármester illetményének, költségtérítésének, az Alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Átadom a szót a Bernát Julianna alpolgármester
asszonynak, hogy vezesse az ülést a napirend azon részében, amely a szernélyemet érinti.
Bernát Julianna: Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, kívánják-e kizárni
polgármester urat a szavazásból?

a

Nem.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület nem zárja ki a polgármester urat a személyét érintő
ügyben a szavazásból.
Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozatát a
polgármester új illetményére vonatkozó an.
Kovács Károly: A szünetben a pénzügyi és ügyrendi bizottság megtartotta ülését és az alábbi
határozati javaslatot ismertetem. (Felolvassa a határozati javaslatot.)
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Bernát JuHanna: Kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom~ aki egyetért a pénzügyi és ügyrendi bizottság által
hozott és ismertetett javaslattal, kézfeltartással jelezze.
6 fő igen szavazat
Tartózkodott-e valaki a szavazástól?
1 fő igen
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 fó tartózkodással egyetért és
megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot:
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2014. (X. 22.) határozata
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökének előterjesztésében
megtárgyalta a polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó javaslatot, és az
alábbi döntést hozza:
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
‘71.
~
(4)
bekezdés
c)
pontja
alapján
448.727.-Ft-ban,
azaz
Négyszáznegyvennyolcezer-hétszázhuszonhét forintban állapítja meg.
A polgármester költségtérítését az Mötv. 71. ~ (6) bekezdése alapján havi 67.309.-Ft-ban, azaz
Hatvanhétezer-háromszázkilenc forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület jelen határozatával az 58/2010. (X. 14.) határozatát, valamint az
59/2010. (X. 14.) határozatát 2014. október 12. napjával hatályon kívül helyezi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Szöllősi József polgármester Helyben
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben
4. Irattár
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Szöllősi József: Köszönöm. Bernát Julianna alpolgármester asszonytól átveszem az ülés
további vezetését. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása a
következő feladatunk. Megkérdezem a testületi tagokat, kívánják-e a szavazásból kizárni az
alpolgármester asszonyt.
Nem.
Szöllősi József: Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a határozati
javaslatot.
Kovács Károly felolvassa a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát.
SzöHősi József: Köszönjük, kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által
hozott és ismertetett javaslattal, kézfeltartással jelezze.
6 fő igen szavazat
Tartózkodás?
1 fő tartózkodik
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú
6 fő
igen szavazattal, 1 fő
tartózkodással, ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi
határozatot:
—

—

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2014. (X. 22.) határozata
az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökének előterjesztésében
megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó javaslatot, és az
alábbi döntést hozza:
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 22. napjától a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíj át a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. ~ (2) bekezdése alapján havi
1 57.054.-Ft-ban, azaz Egyszázötvenhétezer-ötvennégy forintban állapítja meg.
Az alpolgármester költségtérítését az Mötv. 80. ~ (3) bekezdése alapján havi 23.558.-Ft-ban,
azaz Huszonháromezer-ötszázötvennyo lc forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület jelen határozatával a 60/2010. (X. 14.) határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Ertesübiek:
5. Képviselő-testület tagjai Helyben
6. Bernát Julianna alpolgármester Helyben
7. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben
8. Irattár
Dr. Bartók László: Gratulálok minden megválasztott képviselő-tagnak, kívánok
munkájukhoz sok sikert. Kérek minden képviselő tagot, hogy összeférhetetlenségüket
vizsgálják felül, 30 napos bejelentési kötelezettséget Ír elő a jogszabály. Atvizsgáltam én is,
szerintem nem áll fenn összeférhetetlenség, de nyilatkozni kell. 30 napon belül kell megtenni
a vagyon-nyilatkozatot is, a dokumentációkat ki fogjuk postázni.
Szöllősi József: Tájékoztatásul minden képviselő tag és külső bizottsági tag, megkapta a
települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló egységes szerkezetű, hatályos
rendeletünket. Díj azásuk nem változik.
7.! N a p i r e n d
Az önkormányzat va2yonáról és a va~you2azdálkodás szabályiról szóló 16/2011. (XII.
13.) önkormányzati rendelet módosítása
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A rendelet mellékleteinek módosítására a 058 telek megosztása miatti
helyrajzi szám átvezetés érdekében kerülne sor. Az újonnan létrejött 058/2 helyrajzi számú
terület bekerül a forgalomképes vagyontárgyak közé a 058/1 hrsz-ú ingatlan pedig a
forgalomképtelen törzsvagyon közé. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ezt az előterjesztést is
megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a javaslatot. Van-e kérdés, vélemény?
Amennyiben nines,
megfogalmazottakkal.

kérem,

kézfeltartással

jelezze,

aki

egyetért

a

tervezetben

7 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (X. 22.) rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló
16/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)
8.! N a p i r e n d
A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos közszol2áltatás
tár~yában indult közbeszerzési eljárás eredménye
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
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Szöllősi József: A közbeszerzési eljárás lezárult. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem
érkezett ajánlat, így a közbeszerzési eljárás eredménytelen. A hulladék elszállítását a Megyei
Katasztrófavédelem újbóli kijelölése alapján fogja elvégezni a szolgáltató. Uj közbeszerzési
eljárást kell indítanunk. A Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság ezt az előterjesztést is megtárgyalta
és egyhangúlag támogatja a javaslatot. Van-e kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslattal.
7 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot:
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2014. (X. 22.) határozata
a Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő
települési szilárd huHadék rendszeres elszáHítása tárgyában a kiírt
közbeszerzési eljárás eredményéről

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozza:
Az eljárás a Kbt. 76.* a) pontja alapján eredménytelen.
A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás eredménye kibirdetésének
elrendelésére, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. ~ szerinti Új
eljárás megindítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllő si József polgármester
Ertesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. Dr. Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4. Irattár
Szöllősi József: Testületi ülésünk tárgysorozatának megvitatásával végeztünk, kíván-e valaki
közérdekű bejelentést tenni?
Amennyiben nincs, megköszönöm az újonnan alakult képviselő-testületnek a munkáját,
alakuló ülésünket bezárom.
K.m.f.

Szöllős~ f
polgármeste

D ~‘éa7~k László
jegyző

.~

JELENLÉTI ÍV
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
alakuló üléséről
2014. október 22-én

1.

Szöllősi József

polgármester

2.

Bernát Julianna

képviselő

3.

Berkesiné Csinger Gabriella

képviselő

4.

Hamar Vilmos

képviselő

5.

Kerékj ártó Tibor

képviselő

6.

Kovács Károly

képviselő

7.

Németbiié Gerecs Judit

képviselő

Dr. Bartók László jegyző

PolEármesteri Hivatal részéről:
Szekeres Edit gazdaságvezető
Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető

Me2hívottak:
Boldog István országgyűlési képviselő
Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló
Czékmási Csilla Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgató
Sinka Edit Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató

..

Bódi Krisztina SZKTT telephelyvezető
Zeleiné Kovács Ágnes Idősek Klubja klubvezető
Lengyel István esperes
Rácz Péterné református lelkész
Urbanovszky Istvánné
Hegedűs Zsolt HVB elnök
Kiss Istvánné HVB tag

@~

Dedrák Lászlóné HVB tag
Bordás Imréné
Dr. Kecsmárik László
Dr. Czifra Mária
Fejes Károlyné
Varga Ágnes Viktória Gyógyszertár
Besze Roland Vitaly Dent Bt.
Dr. Bíró Zoltán Ökoterápia Bt.
Földházi Zoltán MOL Nyrt. Szajoli Bázistelep vezető
Kovács Annamária

Csiribiri Alapítvány

Wesniczky Antal

Szajo ii Kisdiákokért Alapítvány

Makainé Tóth Erzsébet

Harmónia Egyesület

Kun Mihály

Labdarúgó Klub

~

Sugár Antal

Polgárőr Egyesület

Andó Tibor

Tiszakanyar Horgász Egyesület

Szöllősi Józsefné

Szajoli Vasutaskör Egyesület

Hajzlenszky István
~ \~-~ ~524
Ivánovics János

VSZ Nyugdíjas Alapszervezet

Sípos Jánosné

Őszirózsás Klub

Hegedűs Imréné

Együtt-Egymásért Klub

~(

Vasutas Nyugdíjas Szegfű Klub
5~p~L

Lakossá2 részéről:
Név

VX~C6a~

Lakcím:

Aláírás:

~J~ii’~
~

~

‚.1

~4)~

~‚D)~

~~Qk ‚~

k~
Á

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

MEGHÍVÓ
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. október 22-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel

ALAKULÓ ÜLÉST tart, melyre ezúton tisztelettel
meghivom.
Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem
Az ülés napirendje:
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Hegedűs Zsolt HVB elnöke
2. Önkormányzati képviselők és a Polgármester eskütétele
Előadó: Szöllősi József polgármester
Hegedűs Zsolt HVB elnöke
3. A Polgármester programjának ismertetése
Előadó: Szöllősi József polgármester
4. Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Szöllősi József polgármester
5. Az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
6. A Polgármester illetményének és költségtérítésének, az Alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása
Előadó: Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnöke
7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 16/2011. (XII. 13.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
8. A települési szilárd hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás
tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredménye
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szekeres Edit gazdaságvezető
A napirendek fontosságára való tekintettel az Ön megjelenésére feltétlenül számítok!
Szajol, 2014. október 17.
Szölk”
polgárme
=

TÁJÉKOZTATÓ
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. október 22-én tartandó ülésére
A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselői és polgármester
választás eredményéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselői és polgármester választás
előkészítése során a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB), a Helyi
Választási Iroda közreműködésével a jelöltállítás időszakában kapcsolódott be a
munkába. A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént az ajánlóívek
hitelesítése és a HVB minden jelölt nyilvántartásba vételéről határozattal döntött. A
jelöltállítás időszakának lezártát követően a 6 képviselői helyre 14 jelölt, míg a
polgármesteri tisztségre 2 jelölt regisztrációjára került sor. A jelöltállítás kapcsán
panasz, kifogás, bejelentés a választási bizottsághoz nem érkezett. A HVB külön
határozatban állapította meg a sorsolást követően a szavazólapokra történő felkerülés
sorrendjét. A választás napján minden feltétel maximálisan biztosított volt a választási
alapelvek érvényesüléséhez minden arra jogosult választópolgár rendben le tudta adni
a szavazatát. A HVB külön határozattal állapította meg a polgármesteri tisztséggel és a
képviselői mandátumokkal kapcsolatos eredményeket. A szavazatszámláló bizottságok
kiválóan végezték munkájukat, melyet az is bizonyít, hogy sem a választás
lebonyolításával, sem az eredmény megállapítással kapcsolatosan jogorvoslati kérelem
nem érkezett be. A választás napján semmiféle rendkívüli esemény nem történt, a
szavazás rendben fejeződött be.
A szavazatszámláló bizottságok ez alkalommal is több delegálttal egészültek ki, a
FIDESZ-KDNP és a JOBBIK Magyarországért Mozgalom delegált tagot a
szavazatszámláló bizottságba. A HVB tagjai közé ez alkalommal nem delegált senki.
A delegáltak munkájukat hasonlóan magas színvonalon látták el, ezzel kapcsolatosan
probléma nem merült fel.
A HVB a négy szavazókörben elkészített adatlapok és jegyzőkönyvek alapján
összesítette a leadott szavazatokat és megállapította a végeredményt. A polgármester
jelöltek és a képviselő jelöltek mellett a megyei listákra is lehetett szavazni.
A 2014. október 12-i választás hivatalos eredménye Szajol községben a következő:
Részvételi arány: 44,375 %.
A polgármester választás eredménye:
Nyilvántartásba vett választópolgárok száma a szavazás napján 3209 fő.
Szavazóként megjelentek száma: 1424 fő.
Ervényes szavazólapok száma: 1402 db.
Ervénytelen szavazólapok száma: 22 db.
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N’ev

Érvényes
száma
szavazatok

Eredmény
%

Szöllősi József

1162

82,94

Török Miklós

239

17,06

A helyi önkormányzati képviselő választás eredménye:
Nyilvántartásba vett választópolgárok száma a szavazás napján 3209 fő.
Szavazóként megjelentek száma: 1424 fő.
Ervényes szavazólapok száma: 1414 db.
Ervénytelen szavazólapok száma: 10 db.
Sor- Név
szám

Érvényes szavazatok
száma

Eredmény
%

1.

Némethné Gerecs Judit

679

1 1,31

2.

Kerékjártó Tibor

646

10,76

3.

Berkesiné Csinger Gabriella

574

9,57

4.

Bernát Juliarma

561

9,35

5.

Hamar Vilmos

543

9,05

6.

Kovács Károly

476

7,93

7.

Fejes Károlyiié

401

6,68

8.

Török Miklós

369

6,15

9.

Bordás Imréné

347

5,78

10.

Posta Béla

336

5,60

11.

Németh Dezső

289

4,82

12.

KátaiTibor

289

4,82

13.

Tóth Henrietta

273

4,55

14.

Szabó Árpád

218

3,63

Szajol, 2014. október 16.

Hegedűs Zsolt
HVB elnöke

ESKÜ

Én

.

becsületemre

és

lelkiismeretemre

fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez
hű

leszek; jogszabályait

megtartom

és

másokkal

is

megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő
feladataimat

Szaj ol

község

fej lődésének

előmozdítása

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.

Az esküt tevő meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segélj en.”

ESKÜ

Én

.

becsületemre

és

lelkiismeretemre

fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez

hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom;
feladataimat

tisztségernből

polgármesteri

Szaj ol

község

fej lődésének

eredő

előmozdítása

érdekében lelkiismeretesen teij esítem, tisztségemet a magyar
nemzet j avára gyakorlom.
Az esküt tevő meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segélj en.”

Pol2ármesteri program 2014.10.22.
Tisztelettel köszöntöm Szajol község megválasztott Képviselő-testületének
tagjait, és nagy szeretettel minden kedves meghívott vendéget és jelenlévőt.
Túl vagyunk a 2014-es önkormányzati választásokon. A végeredmény már
mindenki számára ismert. Képviselő-testületünk tagjai közül öt fő az előző
ciklusban is elláthatta ezt a szerepkört. Nekik külön gratulálok az újbóli
megválasztásukhoz. Ok érezzék át azt a hosszú távú bizalmat, melyet a
választópolgároktól kaptak. Az új képviselőtársunknak pedig azt kívánom, hogy
úgy végezze munkáját, hogy ebben a megtiszteltetésben ő is részesülhessen a
jövőben. Szajol további sikereinek eléréséhez szeretném, ha jól működő, és
kiegyensúlyozott munkakapcsolat jellemezné továbbra is a Képviselő-testület és
a polgármesteri munkám közötti viszonyt.
Engedjék meg, hogy itt és e helyen nyilvánítsam ki köszönetemet mindazoknak,
akik szavazatukkal, támogatásukkal megtiszteltek, és így immár a harmadik
alkalommal bízták rám a település vezetését. Köszönöm a bizalmat, melyet
igyekszem a további munkámmal meghálálni. A személyemre leadott 1162
szavazat, mely az érvényes voksok 82,94%-át jelenti, arra bátorít, hogy az
elkövetkezendő időszakban tovább dolgozzam településünk fejlődéséért,
szépítéséért. Ez az eredmény jelzés, és utalás is egyben, hogy jó úton haladunk
és tegyük ezt továbbra is, képviselőtársaimmal közösen.
Nyilvánosan szeretnék köszönetet mondani feleségemnek és családomnak, akik
az előző ciklusok minden percében mellettem álltak jóban-rosszban egyaránt, és
erőt adtak az elmúlt nyolc év folyamán a nehéz időszakokban is. Egy csokor
virággal köszönném meg ezt most itt Önök előtt.
A továbbiakban polgármesteri programomat szeretném önök előtt ismertetni. Az
Onkormányzati kötelező feladatainkat törvények írják elő. Ezek betartásával
célom, hogy településünk magas színvonalra juttatott működőképessége
megmaradjon, biztosítani tudjuk a fejlesztéseinket, és a napi üzemeltetés
folyamatos feltételrendszerét. Intézményeink működése és fenntartása
alapfeladat, ezek mindig elsőrangú prioritást fognak élvezni a továbbiakban is.
Mindezek mellett legfontosabb célok közé kell, hogy tartozzon az
intézményeink felújításának folytatása. Még az idei esztendőben megkezdjük, és
saját forrásból frnanszírozzuk I. számú háziorvosi szolgálat és a védőnői
szolgálat épületének korszerűsítését. A Fő út 32/A szám alatti épületének
felújítása a „!!. számú háziorvosi szolgálaton belül egészségügyi centrum
korszerűsítése” című projekt megyei pályázaton történő beadásával valósulhat
meg.
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Az adott évi költségvetés elfogadása szerint, a még csak útalappal rendelkező
utcáink aszfaltozását kívánjuk folytatni.
A Fő Út és a Kölcsey Út kiszélesítését szintén napirendi pontjaink között kell
szerepeltetni. A megnövekedett számú személygépkocsik számára, további
parkolók kialakításával tudjuk a közlekedőket Segíteni.
A nagyobb forgalmú gyalogos járdák felújítása is az asztalunkon lévő téma.
Keresni fogjuk azon pályázati és financiális lehetőségeket, melyek segítségével
az összes ilyen lakossági igény mihamarabbi kielégítésére törekedhetünk.
A közelmúltban visszavásárolt volt „Mozi” épületét hasznosítanunk kell a
település javára. A tervek szerint egy piac kiépítésével, a helyi őstermelők
részére biztosítunk lehetőséget, hogy a megtermelt áruik vevőre találjanak.
A kiemelt célok közé tartozik továbbá a hulladékgazdálkodás feladatainak
megvalósítása. Uj szolgáltatót kell közbeszerzés útján kiválasztani, hosszútávra
a szemételszállítás kapcsán. A szelektív gyűjtés bevezetésével csökkenteni
szükséges a Kétpói depóniába elhelyezendő hulladékmennyiségünket.
Településtisztaságunk növelése érdekében inert hulladékgyűjtő telephely
kialakítását kezdeményezzük.
A LEADER pályázat adta lehetőségeket az egyesületeinkkel, vállalkozóinkkal
összefogva, továbbra is ki kell aknázni. Igy tudjuk megvalósítani a játszótereink
eszközkészletének gyarapítását, új játékszerek vásárlását.
Közterületeink, parkjaink gondozását tovább kell folytatni az „Út a munkához”
program lehetőségeit maximálisan kihasználva, minél több embernek munkát
biztosítva az észszerűség határain belül. Zöldfelületeink fásítását folytatni kell,
az allergén virágú egyedek kivágása után őshonos növények telepítését
végezzük, erdészeti szakember bevonásával.
Az idegenforgalom fejlesztése érdekében, a már szépen kialakított Holt-Tisza
partot további köztéri bútorzattal bővítjük, a régebbieket felújítjuk. A
KOTIVIZIG bevonásával közös pályázat elnyerésével kívánjuk megoldani a
holtág vízutánpótlásának szükségszerű gondját.
Település szintű közbiztonságunk nagyon jónak mondható. A körzeti
megbízottakkal, és a polgárőrséggel azon kell munkálkodni tovább, hogy az itt
élők biztonságérzete minél jobb és nagyobb legyen. Ennek segítésére a MAV
támogatásának bevonásával, a kamerák számát növeljük a hatékonyság jobbítása
érdekében. A gyalogos aluljárónál kialakult kerékpártárolást őrzötté kell
alakítani, hogy ezzel is csökkentsük az eltulajdonítások számát.
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Munkahelyteremtés érdekében a meglévő vállalkozásokat segítjük. Támogatni
kell az Újonnan ide telepedni vágyókat, Segítséget nyújtunk azok
megerősödéséhez. A már meglévő helyi vállalkozásokkal, és azok vezetőivel, a
kialakult jó kapcsolatot tovább ápoljuk, a vállalkozói szabadság tiszteletben
tartása mellett.
A civil szervezetek községünk mozgatórugói, továbbra is számítunk Szaj olért és
a Szajoliakért végzett munkájukra. Erőnkhöz mérten, továbbra is támogatjuk
költségvetési bevétele inkből a rendezvényeiket, összej öveteleiket. Az elmúlt
ciklus Során elnyert Ifjúságbarát Önkormányzat, Idősbarát Önkormányzat, és a
Humanitárius település kitüntető címeinkhez méltóan, folytatjuk segítő és
karitatív tevékenységeinket. Nemzeti ünnepeinket, községi rendezvényeinket
hagyományőrző módon, a következő években is tisztelettel, és színvonalasan
rendezzük meg.
Testvér települési kapcsolatainkat tovább kell ápolni, hogy minél több
lehetőséget tudjunk biztosítani a Szajoliak, a Kászoniak, és a Neumarktiak
találkozásához.
A fent említett célkitűzéseket Szajol község gazdasági tervében konkrét
feladatként megjelölve fogjuk kidolgozni, határidőket szabva a végrehajtást
illetően.
Mindezen célok, és tervek mellett, a hétköznapi gondok sokaságát kell majd
megoldanunk elsődlegesen. A pályázatok tekintetében minden lehetőséget meg
kell ragadni, hogy Szajol tovább gazdagodhasson, fejlődjön az elkövetkező öt
esztendőben.
Köszönöm a Hivatal, és intézményeik vezetőinek, dolgozóinak eddig is
áldozatkész, pontos munkáját, és kérem Oket, továbbra is lelkiismeretesen,
pontosan teljesítsék feladataikat, tekintsék célkitűzéseimet magukénak, és a
végrehajtásban legyenek partnerek. Hiszek az összefogás erejében, és vallom,
hogy sok minden nem pénz kérdése, hanem összefogva, közös és kitartó
munkával sok probléma megoldható.
Az előttünk álló időszakra választottam egy mottót, így hangzik:
„Tégy meg minden jót, ami tőled telik, amilyen eszközzel csak tudod,
Amilyen módon csak tudod, ahol csak tudod, akivel csak tudod, ameddig
csak tudod.” (John Wesley)
Ezen gondolatokkal kérem a programom elfogadását, képviselőinket pedig arra
kérem, hogy támo ~assák közös céli aink megvalósítását, me ~valósulását.
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leszek; jogszabályait megtartom és másokkal

megtartatom;
feladatairnat

alpolgármesteri
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község

tisztségemből

is

eredő

fej lődésének előmozdítása

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet j avára gyakorlom.
Az esküt tevő meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segélj en.”

ESKÜ
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lelkiismeretemre
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leszek; jogszabályait megtartom

megtartatom;

az

önkormányzati

és

másokkal is

bizottság

tagjaként

tisztségernből eredő feladatairnat Szaj ol község fej lődésének
előmozdítása

érdekében

lelkiismeretesen

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Az esküt tevő meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segéljen.”

teij esítem,

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (X. 22.) határozata
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökének előterjesztésében

megtárgyalta a polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó javaslatot, és az
alábbi döntést hozza:
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 71. * (4) bekezdés c) pontja alapján 448.727.-Ft-ban, azaz
Négyszáznegyvennyolcezer-hétszázhuszonhét forintban állapítja meg.
A polgármester költségtérítését az Mötv. 71. ~ (6) bekezdése alapján havi 67.309.-Ft-ban,
azaz Hatvanhétezer-háromszázkilenc forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület jelen határozatával az 58/2010. (X. 14.) határozatát, valamint az
59/20 10. (X. 14.) határozatát 2014. október 12. napjával hatályon kívül helyezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Értesülnek:

1.
2.
3.
4.

Képviselő-testület tagjai Helyben
Szöllősi József polgármester Helyben
Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben
Irattár

Szajol, 2014. október 22.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (X. 22.) határozata
az alpolgármester tiszteletdíj ának és költségtérítésének megállapításáról

A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökének előterjesztésében

megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozó javaslatot, és
az alábbi döntést hozza:
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 22. napjától a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. ~ (2)
bekezdése alapján havi 157.054.-Ft-ban, azaz Egyszázötvenhétezer-ötvennégy forintban
állapítja meg.
Az alpolgármester költségtérítését az Mötv. 80. ~ (3) bekezdése alapján havi 23.558.-Ftban, azaz Huszonháromezer-ötszázötvennyolc forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület jelen határozatával a 60/2010. (X. 14.) határozatát hatályon kívül
helyezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2
alpolgármester Helyben
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben
4. Irattár
Szajol, 2014. október 22.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke

Hatásvizsgálati lap

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet-tervezethez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások
A javaslatnak várható társadalmi hatása nincs.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési kihatása külön nincs.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.
V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására az Újonnan kialakított terület jogi helyzetének rendezése 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 cl azt.

Szajol, 2014. október 15.

SzöHősi J
polgármeste’~
‚‘

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2011. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szajol
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. ~-ában, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. ~ (4) bekezdésében, 6. ~ (6) bekezdésében, 18. ~ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.*

A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. ~ A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3. ~ (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. október 15.

polgármester

~zló
jegyző

2

a

/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Szaj ol Község Önkormányzata forgalomképtelen törzsvagvona

I. Közutak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Főút
Halászút
Bekötőút
Bemapóút
Széchenyi Út
Vörösmartyút
RózsaF.út
Kölcsey F. Út
Szent István király Út
MarxK.út
Munkaút
AranyJ.út
Köztársaság Út
Arpádút
Károlyi M. Út
Békeköz
Gólyaút
Kossuth köz
Kossuth L. Út
Keszeg Út
PetőfiÚtésköz
Rákócziút
Gerleút
Győzelernút
BercsényiÚt
DamjanichÚt
Honvéd Út
Rozmaring Út
Egressy B. Út
Debreceni Út
Népfrontút
BartókB.út
Mártírok Út
KodályZ.Út
Dankó P. Út
Erkeltér
Névtelen
Fokpart
Gyöngyvirág Út
Dózsa Gy. Út
Csillagút
Zrínyil.Út
Jókaiút

Hel~ajzi szám
272
338
597/2
598
617
769
893
927, 93 0/2
1382
12
19
38
81
83
97
117
137
144
154
171/2
188és207
204
284/1
301
321
381
416
417
470
5 09/40, 509/41
523
535
555
574/1
574/2
597/1
618/4
619
639
652
664
713
737

3
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Keleti K. Út
Erdei F. Út
Nefelejcs Út
Pacsirta Út
Kinizsi Út
GárdonyiG.út
Gábor A. Út
SzőnyiM.út
SzélÚt
TITÁSZ
ÁTI melletti
Allomás Út
Radnóti Út
Mikszáth K. Út
Batthyány Út
Móricz Zs. Út
BajcsyZs. Út
Hunyadiút
BocskaiÚt
MikszáthK.Út
Mátyás k. Út
Mátyás köz
Táncsics M. Út
József A. Út
Ady Endre Út
Napsugár Út
Akácfa Út
Tölgyfa Út
Diófa Út
Szolnoki~t
Orgona Út
IbolyaÚt
Tulipán Út
Szegfű Út
PüspökiÚt
ZártkertiÚt
GátőrÚt
Gólya-laposi Út
Disznó kúti Út
Etelbár melletti Út
Holt-Tisza melletti Út
Szeméttelepi Út
Külterületi mg. Út
Régi4-esÚt
6-os buszforduló
Debreceni Úti autóbusz forduló
Temető melletti parkoló
VásárhelyiÚt
Vécsey Út

741
743/2
757
785
805
835
854
873
886
931/4
935
938
958
960
975
998
1032
1073
1120
1121
1174, 1281
1171
1189
1245
1316
1368
1388/24
1388/42
1388/60
1389
1410
1415
1427
1429
1781 és 1782
1783/1
2213
02/42, 035
04/59
04/77
05 8/1
066
071/14 és 079/37, 0142, 01 63/2
0137
0150/3
509/41
453
372/26
372/47
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II. Közutak műtárgyai

Helyrajzi szám

1. Tinóka közútihíd
2. Tinóka gyaloghíd
III. Közterek és közparkok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rózsák tere
Marxtér
ABC melletti terület
Keszeg út melletti terület
Tinóka melletti terület
ATI melletti terület
Vasút melletti terület
Bem apó Út melletti terület
Szegfű út melletti játszótér

2
13
596/9
171/1
613/4 és 1471/12
932
959/1 és 1122
1416 és 1430/1
1428

IV. Természetes állóvizek
1.
2.
3.
4.

5-östó
Orvényes Holt-Tisza
3-as tó
4-es tó

045/2
053
055
057

V. Közcélú vízilétesítmények
1. Holt-Tisza töltés
2. Szivattyútelep
3. Debreceniútiárok

045/1, 047, 056/1
043
513

VI. Köztéri szobrok, emlékművek
1. Szent István szobor (Rózsák tere)

2

VII. Egyéb
1. 4-es Út melletti véderdő
2. 4-es főút melletti autóbuszvárók

1390/7

5

a

./2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
Forgalomképes vagyon

I. Épületek

Helyrajzi szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

595
93 1/24
286/A/2
1355/A/2
1355
246
286

Faluház (Fő Út 32.)
Lakóház (Allami Gazdaság 1.)
Lakás (Fő Út 1.)
Lakás (Kölcsey u. 30.)
Altalános iskola (Kölcsey F. u. 30.)
Altalános iskola (Fő Út 6.)
Iskolai ebédlő (Fő Út 1.)

II. Belterületi földterület
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tinóka csatorna melletti terület
Beépítetlen terület (Debreceni u. 16.)
Beépítetlen terület (Debreceni u. 17.)
4-es főÚt melletti terület
Telephely (Déli ipartelep)
Uzletház alatti telek (Táncsics M u. 31.)
Szántó a 4-es Út mellett
Holt-Tisza melletti Út

596/14
509/16
509/15
618/15
946/5
1332
6 14/5
058/2

III. Külterületi földterület
1. Vízállás a Sárnyakban
2. Anyaggödör
3. Gólya-laposi szántó

1780
0179
034/1

IV. Lakótelkek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek

372/27
3 72/28
372/29
372/30
372/3 1
372/32
372/33
372/34
372/35
372/36
372/37
372/38
372/39

6

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek
Lakótelek

372/40
372/41
3 72/42
3 72/43
3 72/44
372/45
3 72/46
959/6
959/7
959/8

Indokolás
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (X. 22.) rendeletéhez

1-3.~-okhoz
A rendelet mellékletemek módosításra a 058 telek megosztása miatti helyrajzi szám átvezetés
érdekében került sor. Az Újonnan létrejött 058 2 helyrajzi számú terület bekerült a
forgalomképes vagyontárgyak közé.

Szajol, 2014. október 15.

Szöllősi
f
polgármester

D(’~Lás~

ELŐTERJESZTÉS

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 22-i ülésére
„Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállítása”
tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Szajol Községi Önkormányzat a „Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási
területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása” tárgyú
közbeszerzési eljárást indított. Az Aj ánlatkérő a Kbt. 121. ~ (1) bekezdés b) pontja
szerinti nyílt eljárást alkalmazta.
Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítőben a KÉ: 19472/2014 számon
2014. 09.22-én jelent meg. Az ajánlattétel határideje 2014. 10. 10. 10:00 óra volt.
A dokumentációt átvevő ajánlattevők száma: 1 db.
Beérkezett ajánlatok száma: O db.
Az ajánlattételi határidő lejártáig nem érkezett ajánlat, így az eljárás a Kbt. 76.~
a) pontja alapján eredménytelen. (.. “a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több
szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést; “..)

A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára az eljárás
eredménytelens ége megállapítását, illetve a Képviselő-testület hatalmazza fel a
Polgármestert az eljárás eredménye kihirdetésének elrendelésére, valamint a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.~ szerinti új közbeszerzési eljárás
megindítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterj esztést és hozza
meg az alábbi határozatot:
Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..

./2014. (X. 22.) határozata

a Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállítása tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozza:
Az eljárás a Kbt. 76.~ a) pontja alapján eredménytelen.

A Képviselő testület Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás eredménye
kihirdetésének elrendelésére, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 33. ~ szerinti új eljárás inegindítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. Dr. Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
4. Irattár

Szajol, 2014. október 15.

Szöllősi
polgármester

