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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Rendelet sz. Határozat sz.

1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei munkavédelmi és
tűzvédelmi helyzetéről, a kockázatelemzések eredményeiről

2. Tájékoztató a községben működő egészségügyi szolgálatok
tevékenységéről

3. Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei 13.
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

4. Szajol Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 14.
szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. Szajol község jelképeiről és használatuk rendjéről szóló 15.
rendelet

5. A helyi népszavazásról szóló rendelet 16.

6. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 17.
jogosultsági feltételeiről szóló rendelet

7. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőri tervének 49.
jóváhagyásáról

8. A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 50.
munkaszervezetének működési költség átmeneti
finanszírozásáról

9. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 51.
Társulási Megállapodásának módosításáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. november 27-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Hamar Vilmos, Kerékjártó Tibor, Nérnetlmé Gerecs Judit,
k é p v i s e 1 ő k,
Kovács Károly képviselő bejelentéssel távol.
Dr. Bartók László jegyző, ..

Nem képviselő bizottsági tagok: Bordás Irnréné, Dr. Kecsrnárik László Pénzügyi és Ugyrendi
Bizottság tagjai, Dr. Czifra Mária, Fejes Károlyné Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság
tagjai
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Meghívottak részéről: Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Sinka Edit Szajoli Tiszavirág
Ovoda igazgató, Tisza Park Kft részéről: Dénes Márta, Ökoterápia Bt. Képviseletében: Dr.
Bíró Zoltán Levente, Szajoli Háziorvosi Kit képviseletében: Dr. Czifra Mária
J~gyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó

Szöllősi József polgármester úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket. Külön
köszönti az ülésre meghívott vendégeket. Javasolja, hogy az első napirendi pontban a
tájékoztatók megvitatásával kezdje el a képviselő-testület az ülést.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van6fő.
Van-e javaslat plusz napirend felvételére?

Amemiyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a képviselő-testületi 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 Juliam~a alpolgármester

2. Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet
Előadó: Szöllő si József polgármester

Dr. Bartók László jegyző
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3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

4. Szajol község jelképeiről és használatuk rendjéről szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

5. A helyi népszavazásról szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

6. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

7. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

8. A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének működési
költség átmeneti finanszírozásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

9. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

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

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

12. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Némethné Gerecs Judit Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke

INTERPELLÁCIÓ

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Megkérdezem, hogy szándékozik-e valaki
interpellációs kérdést megfogalmazni?

Nincs interpellációs kérdés.
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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégeink! Ülésünk megkezdése előtt Dr. Kecsrnárik
László szeretne szót kérni a képviselő-testületi ülésen. Atadorn a szót Dr. Kecsmárik László
úrnak.

Dr. Kecsmárik László: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt
Meghívottak! Az alakuló ülés óta ez az első nyilvános testületi ülésünk. Az elmúlt négy
esztendő nem volt zökkenőmentes a településünk életében. Sok fontos döntést kellett hozni,
néha fájdalmas döntést, de úgy gondolom, hogy helyesen cselekedtünk. Külön öröm
számomra, hogy az önkormányzati választáson a választópolgárok újból megválasztották a
Polgármester Urat és a képviselők közül öt személyt. Gratulálok mindenkinek és további jó
munkát és sikereket kívánok! Jóleső érzés volt végig olvasni az immár harmadjára megjelenő
„Utközben” című kiadványt, amelyben leírásra kerültek fej lesztéseink. Döntéseinkkel
szépítettük, újítottuk községünket. Kívánom, hogy az elkövetkező öt évben is nemes
céljainkat ugyanolyan alázattal és sok munkával valósítsuk meg, mint az elmúl négy
esztendőben. Fiozzászólásomat egy idézettel szeretném befejezni.
(Az idézet szövege a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Köszönjük Dr. Kecsmárik László szavait és egy ilyen nyitány után, javaslom,
kezdjük meg munkánkat. Először a 10. napirendi pont, majd a 11. napirendi pont
megtárgyalásával. Tisztelettel köszöntöm Dénes Márta asszonyt, a Tisza Park Kfi.
ügyvezetőjét. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

10. N a D I r e n d
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei munkavédelmi és tűzvédelmi helyzetéről, a
kockázatelemzések eredményeiről
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Dénes Zoltánné: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. A Tisza Park Kft és az
Onkormányzat együttműködése 8 évvel ezelőtt kezdődött, 2007 szeptemberétől.
Elmondhatom, hogy az együttműködésünk során jó kapcsolatot teremtettünk. Legtöbbször a
közfoglalkoztatott munkavállalók oktatásaira irányul tevékenységünk, hiszen a közmunka
programban foglalkoztatott munkavállalók folyamatosan cserélődnek. A jogszabályi
követelmények állandó változása során folyamatos a szabályzatok aktualizálása. Az általános
iskolák állami működtetésbe történő átadása során többszöri egyeztetés után sikerült
szerződést kötnünk a KLIK Szolnoki Tankerületével, munka-, tűz-, és környezetvédelmi
szaktanácsadásra. Elkészítettük a kockázatértékeléseket az intézményekben. Amennyiben
kérdésük van, készséggel állok rendelkezésükre.

Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli tájékoztatást. Nekem az a véleményem, hogy ezt a jó
kapcsolatot továbbra is folytatni kell, hiszen a közmunka programban évente kb. 50 ember
kerül foglalkoztatásra és amennyire lehet, meg kell védeni magunkat, komoly bírságot
szabhatnak ki a hatóságok a munka- és tűzvédelem területén. Kérdés, vélemény
fogalmazódott-e meg valakiben?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért, és
azt tudomásul veszi.

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

Dénes Zoltánné: További jó munkát kívánok a Képviselő-testületnek, köszönöm a
meghívást.

Dénes Zoltánné elhagyta az önkormányzati tanácskozó termet.

11./N a p i r e n d
Tájékoztató a közsé~ben működő e2észsé~ü~vi szo1~á1atok tevékenységéről
(Irásos tájékoztatók a jegyzőkönyv inellékletei!)

I. számú Háziorvosi Szol2álat:

Az I. számú Háziorvosi Szolgálattól köszöntöm Dr. Bíró Zoltán Levente doktor urat, az
írásban benyújtott tájékoztatójához szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni?

Dr. Bíró Zoltán Levente: Néhány gondolatot szeretnék kiemelni: Örvendetes tény, hogy a
rendelő felújítása elkezdődött és bízom abban, hogy gyorsan be is fog fejeződni, bár még így
is elkerülhetetlen a kiköltözésünk a másik rendelőbe. Negatív tapasztalatom a házi
gyógytomászat területén van, sajnos a betegek több hónapos várakozás után kapják meg a
szükséges segítséget, holott azonnali ellátást igényelnének. Sajnálatos tény, hogy a kórházi
ágyak csökkentése miatt, jelentősen csökken a kórházi napok száma is, így a műtét után
gyorsan haza engedik a betegeket, akik még igényelnék az ellátást. A gondozónőkre hárul a
feladat, akik így is leterheltek. A betegek hozzátartozóik tanácstalanak, félnek ápolni a 1~issen
műtötteket. Amennyiben kérdésük van, szívesen tájékoztatom Onöket még részletesebben.

Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Sajnos az önkormányzat is érzi a kórházi
ágyak csökkentésének súlyát. Egyre több idős fordul hozzánk segítséget kérve, mert a súlyos
beteg házastársát nem tudja fürdetni, mozdítani. Csak azt nem értem, hogy miért nem a
gyereküktől kérnek segítséget. Biztos vagyok abban, hogy nem akarják az idős szülők, őket
terhelni, hiszen a mai világban annak örülnek a fiatalok, hogy van munkahelyük, családjuk,
akikről gondoskodni kell, de az alaptörvényben is benne van, hogy a nagykorú gyermekek
kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. Sajnálom, hogy ilyen nehéz helyzet van. Az
orvosi rendelő felújításáról tájékoztatjuk a község lakosságát és kérjük, hogy legyenek
türelmesek, mindaddig, míg a beruházás be nem fejeződik.

Dr. Bíró Zoltán Levente: Szeretnénk mi is pályázatot benyújtani orvosi műszerek,
berendezések beszerzésére, hiszen csak egy újraélesztő több mint egymillió forintba kerül. A
szolgálatnál még EKU műszer sem volt, azt is az önkormányzat segítségével vettük meg.

Szekeres Edit: A doktor Úr, miután megvásárolta a praxis jogot, valljuk be őszintén, elég
rossz állapotban lévő rendelőt és elavult eszközöket kapott. Igen nagy összeget kellett
kifizetnie, érthető, hogy pályázat nélkül nehéz a műszerek beszerzése.

Dr. Czifra Mária: Amikor Úgy döntöttünk, hogy vállalkozás útján látjuk el a házi orvosi
szolgálatot, mi is pályázaton keresztül tudtuk bővíteni az orvosi rendelő korszerűsítését,
melyet az OEP írt ki. Sajnos, Csabai doktor Úr, ezekre nem pályázhatott, mert csak gazdasági
társaságok nyújthatták be.
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Szöllősi József: Fogalmazódott-e meg valakiben 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.

Dr. Bíró Zoltán Levente megköszönte a meghívást, elhagyta a tanácskozó termet.

II. számú Háziorvosi SzoI~álat — Szajoli Háziorvosi Kft

Dr. Czifra Mária: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testület megjelent tagjait. Szóbeli
kiegészítést nem kívánok tenni, tájékoztatónkban részletesen ismertettük a körzetünkben tett
egészségügyi kötelezettségünket, intézkedéseinket. A súlyos betegek otthoni ápolásával
kapcsolatosan nekem is vannak negatív tapasztalataim, de megpróbálunk segíteni a
hozzátartozóknak tanácsokat adunk, megmutatjuk, hogy hogyan kell ápolni egy súlyos
beteget. A betegeket egyre nehezebb helyzetbe hozzák tény, de igaza van a polgármester
úrnak abban, hogy a gyerekek kötelesek gondoskodni a rászoruló szüleikről. A
hozzátartozókat át kell nevelni, tájékoztatni feladataikról. A Hospis Szolgálat is segít ebben,
nekünk kitűnő a kapcsolatunk velük. Amennyiben kérdés van, válaszolok rá.

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

Berkesiné Csin~er Gabriella: Nekem is az a véleményem, hogy beszélni kell a
hozzátartozókkal, tájékoztatni a beteget a lehetőségekről.

Szöllősi József: Van-e még vélemény, kérdés a doktor nőhöz?

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.

Dr. Czifra Mária megköszönte a meghívást, elhagyta a tanácskozó termet.

Védőnői Szol~áIat:

Berkesiné Csin2er Gabriella: A tájékoztatóban részletesen leírtunk mindent, sajnos a
kolléganőm egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a testületi ülésre, amennyiben kérdés
van, válaszolok rá.
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Szöllősi József: Az édesanyák igénylik és megfogadják a védőnők tanácsait. Kívánom, hogy
az együttműködés a családokkal továbbra is ugyanolyan jól működjön, mint az elmúlt
években. Kérdés, vélemény van-e a tájékoztatóval kapcsolatosan?

Amennyiben nincs, kérem, kézf’eltartással 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.

VITALY DENT BT — fo2ászati szakrendelés:

Szöllősi József: Nagyon sajnálom, hogy nincs itt a doktornő és a Bt. képviselője sem. Az
írásos tájékoztatójukat megküldték ugyan, de a személyes meghallgatásuk elkerülhetetlen.
Több kérdést szerettem volna feltenni és az a javaslatorn, hogy az elkövetkező ülésünkre
újbóli meghívást küldünk és akkor fogjuk megtárgyaini tájékoztatójukat. Egyetért a
javaslatommal képviselő -testület?

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül a fogászati szakrendelés 2014. évi működéséről szóló beszámoló
megvitatását a soron következő testületi ülésre halasztja el.

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 tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletei)

Szöllősi József: A Kistérség Napja alkalmából először adták át ünnepélyes keretek között az
idén 10 éves Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által alapított Pro Caritate-díját. A díj
elismerő oklevélből és plakettből ál, szociális területen kiemelkedő munkát végző szakember
munkáját ismerik cl. A díjat Szalay Ferenc polgármester adta át Mihályi Katalinnak, aki a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ családsegítő részlegének
a vezetője. Az Idősek Napja alkalmából köszöntöttük településünk legidősebb lakosát.
Október első hetében zárták le a vasúti hidat, az utasok buszosztatása zökkenő mentes volt.
Október 6-án megemlékeztünk az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából,
a levéltári anyagok alapján találtak még 12 volt szajoli lakost, akik a világháborúban haltak
meg, nevüket felolvasták és az emléktáblára is felírják. December 31-ig a hulladék elszállítása
megoldott, törvény alapján három havonta lehet kiírni a közbeszerzési eljárást. Bízom benne,
hogy egyszer megfelelő törvényi hátteret kapunk a hulladék elszállítására. A
katasztrófavédelmi felkészítésen 64 fő vett részt, 15 fő önkéntesekből álló csoportot is kell
alakítanunk. A „Hello hal” elnevezésű rendezvényen nagyon különleges és finom halételeket
kaptunk, nem is gondoltam volna, hogy halból is készíthető kolbász. November 3-án helyszíni
bejárást tartottunk az illegális szeméttelepünkön, az ÁTI DEPO-val szemben.
Közfoglalkoztatásban résztvevő munkások összeszedték a szemetet, az inert hulladékokat.



7

Ez utóbbit ledaráljuk és a későbbiekben felhasználjuk útalapba. Erre a területre szeretnénk
kialakítani a hulladékudvarunkat, az engedélyezési eljárást elindítottuk. A geodéziai mérésről:
műszereket helyeznek cl közterületeken, ingatlanokban és 3 dimenziós technológiával
átvilágítják a földet, ásványi olajat, gázt keresnek. Hatalmas autóval végzik. Az I. számú
Háziorvosi Szolgálat felújítása várhatóan jövő év végére befejeződik. Az Alcsi-Holt-Tisza
Kódex célja, bogy a holtág használóinak, látogatóinak, felismert közös érdekeihez igazodó
iránymutatást adjon a holtág használatának alapvető szabályairól. A Kódex megköveteli a
közösségi lét általános szabályainak megtartását, a holtág és környezete védelmét, az itt élők
és ide látogatók egymás iránti kölcsönös megbecsülését. Megtörtént a szennyvízcsatorna
hálózat műszaki átadása Tiszapüspökiben, a beüzemelés még várat magára. Az átemelő
rendszerünket is felújították, remélem, bírni fogja a rendszer a kapacitást. Ha kérdés merül fel
a tájékoztatómbó 1, válaszolok rá.

Bernát Julianna: Az egészségügyi hónapban szervezett ingyenes szűrések nagyon
népszerűek voltak, sokan jelentkeztek. Ha kérdés van, válaszolok rá.

Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, aki a két tájékoztatóban leírtakkal egyetért, és azt tudomásul veszi,
kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

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

2.! N a D i r e n d
Szajol Közsé2i Onkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet
(Iráso s rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk, törvényi változások miatt
szükséges a módosítás. 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 ás
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2014. (XI. 27.) rendelete

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)
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3d N a p Ire ii d
Az Onkormányzat 2014. évi költsé~vetésérő1 szóló 1/2014. (II. 5.) rendelet módosítása
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk, 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

14/2014. (XI. 27.) rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 1/2014.(II.05.) rendelet
módosítására

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

4./ N a p 1 r e n d
Szajol község jelképeiről és használatuk rend jéről szóló rendelet
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk, 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

15/2014. (XI. 27.) rendelete

Szajol község jelképeiről és használatuk rendjéről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)
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5.! N a p 1 r e ii d
A helyi népszavazásról szóló rendelet
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk, törvényi változások miatt
szükséges a módosítás. 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

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2014. (XI. 27.) rendelete

A helyi népszavazásról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

6.! N a p 1 r e n d
A természetben nyújtott szociális célú tíizifa támogatás jo~osultsá~i feltételeiről szóló
rendelet
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Ezt a napirendi pontot is az együttes bizottsági ülésen megvitattuk, 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

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2014. (XI. 27.) rendelete

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)
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7.! N a p i r e n d
A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfo2adása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen megtárgyaltuk, van-e valakinek ezzel
kapcsolatosan kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

49/2014. (XI. 27.) határozata

A 2015. évi belső ellenőri tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét az 1. sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkák elvégzésére a Vincent Auditor Kit.
vezetőjével a szerződést megkösse.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Szöllő si József polgármester

8.! N a p 1 r e n d
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének működési költség
átmeneti finanszírozásáról
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Kamatmentes kölcsönről van szó, melyet az egyesület 2015. január 31.
napjáig fog visszafizetni. Együttes bizottságok támogatják a határozati javaslat elfogadását.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan?

Nincs.

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és a tagi kölcsön szerződéssel, kézfeltartással
jelezze.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot:
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Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2014. (XI. 27.) határozata

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének
működési költség átmeneti finanszírozásáról

1. Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület részére kamatmentes kölcsön formájában 500.000.-Ft.,
azaz Otszázezer forint összeget biztosít, működési költségeinek finanszírozására. A
kölcsön visszafizetésének határideje 2015. január 31.

2. Szajo 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kölcsönszerződés aláírására, mely a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Szöllő si József polgármester
Határidő: 2014. december 31.

Értesülnek: 1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
3.! Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport Helyben
4.! Irattár

9.! N a p i r e n d
A Szolnoki Kistérsé2 Többcélú Társulása Társulási me2állapodásának módosítása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az önkormányzati választási eredmények miatt szükséges a változtatás,
hiszen a társulatban lévő önkormányzatok közül volt olyan polgármester, akit nem
választottak Újra, vagy nem indult a választáson. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

51/2014. (XI. 27.) határozata

a Szolnoki Kistérség Többeélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

Szajo 1 Község Önkormányzatának Képviselő -testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:



1. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében
foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal,
hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi
tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik
érvényessé.

2. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Szöllő si József polgármester

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Integrációs Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

3. Irattár

12.! N a p 1 r e n d
E~vebek

Szöllősi József: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. levelét fénymásolatban kiosztottuk.
Megkereséssel fordultak felénk, a forgalomirányító jelzőlámpákat szeretnék korszerűsíteni és
kérik, hogy anyagilag támogassuk munkájukat. Az ügyintézővel telefonon megbeszéltük,
hogy megküldi a tervezett költségszámításokat, de még nem érkezett meg. A következő
testületi ülésen fogjuk napirendi pontban megvitatni, csak tájékoztatásul említettem meg.
December 2-án soronkívüli ülést kell tartanunk. Azon a napon lesz a 31 halálos áldozatot
követelő szajoli vasúti katasztrófa huszonötödik évfordulója és az elhunytak tiszteletére a
helyi katolikus templomban és a vasútállomáson lévő kegyeleti helyen megemlékezést
tartunk. December 18-ra tervezzük 2014. év utolsó testületi ülését, amely közmeghallgatással
is egybekötött. 4-én és 5-én a Mikuláskuckóban várjuk a Mikulással együtt a gyerekeket, 17-
én lesz a Mindenki Karácsonya.
Van-e valakinek közérdekű bejelentése?

Amennyiben nincs, nyílt ülésünk tárgysorozatával végeztünk, mindenkinek megköszönöm a
munkáját, ülésünket bezárom, a Képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját.

K.m.f.

Szöllősi Jo~~~ef r. B .k~ ók László
polgármester jegyző



JELENLÉTI ÍV

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

nyilvános üléséről

2014. november 27-én

1. Szöllősi József

2. Bernát Julianna

3. Berkesiné Csinger Gabriella

4. Hamar Vilmos

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Németbné Gerecs Judit

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

“1

~ ~

~U„~.

Dr. Bartók László jegyző

Nem képviselő bizottsági tagok:

Bordás Imréné

Dr. Kecsmárik László

Dr. Czifra Mária

Fejes Károlyné

Polgármesteri Hivatal részéről:

Szekeres Edit gazdaságvezető

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető

.- .-~

~‘&~ ~..I

C
Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja

Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja

Szociális, líj. és Kult. Biz. tagja . ...

Szociális, Wj. és Kult. Biz. tagja ...~



Me2hívottak:

Boldog István országgyűlési képviselő

Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló

Czékmási Csilla Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

Sirika Edit Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató

Bódi Krisztina SZKTT Szajoli Telephely vezető

Lengyel István esperes

Tisza Park Kit. képviseletében ~ Hd~ib
Ökoterápia Bt. képviseletében

Szajoli Háziorvosi Kit. képviseletében

Vitaly Dent Bt. képviseletében

Varga Zsoltné védőnő

-1-~
.-.Ví ~ ~J,

Lakossá2 részéről:

Név Lakcím: Aláírás:



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

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. november 27-én (csütörtökön) 16,00 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: Szö hősi Józsefpolgármester

Bernát Julianna alpolgármester

2. Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet
Előadó: Szö llősi Józsefpolgármester

Dr. Bartók László jegyző

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) rendelet módosítása
Előadó: Szö llősi Józsefpolgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

4. Szajol község jelképeiről és használatuk rendjéről szóló rendelet
Előadó: Szö llősi Józsefpolgármester

Dr. Bartók László jegyző

5. A helyi népszavazásról szóló rendelet
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Dr. Bartók László jegyző

6. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Dr. Bartók László jegyző

7. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Szöhlősi Józsefpolgármester



8. A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének működési költség
átmeneti finanszírozásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

9. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

10. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei munkavédelmi és tűzvédelmi helyzetéről, a
kockázatelemzések eredményeiről
Előadó: Tisza Park K1~. képviselője

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

12. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Németbné Gerecs Judit Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság ehiöke

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

Szajol, 2014. november21.



Tisza Park Kft Szajol Község Önkormányzat Képviselő Testülete

Tájékoztató
a Polgármesteri Hivatal és Intézményei munka- és tűzvédelmi helyzetéről

A Tisza Park Kft 2007. szeptember óta, évente megújuló vállalkozási szerződés keretében,
változatlan díjon végzi Szajol Intézményeiben a munka- és tűzvédelmi szaktanácsadási
tevékenységét.
A megállapodás alapján társaságunk

naprakészen figyeli a megjelenő jogszabályokat, a szakterületekhez tartozó hatósági és
egyéb állásfoglalásokat, szakvéleményeket;

• folyamatosan karbantartja, valamint ha szükséges, megújítja a vonatkozó szabályzásokat,
alapdokumentumokat;
megtartja az elméleti munka- és tűzvédelmi oktatásokat: az éves, ismétlő oktatásokat
januárban, illetve oktatási intézményekben augusztusban, az új felvett dolgozók részére az
intézmény jelzése alapján azonnal;

• minden évben elvégzi az intézmények munkahelyi kockázatainak elemzését és értékelését,
részletesen dokumentálva, az esetleges hiányosságokat és feladatokat rögzítve;

• üzemi szemlék, konzultációk keretében felügyeli és segíti a munka- és tűzvédelem
hatókörében felmerülő kérdéseket, a feladatok megoldását.

Beszámoló a 2013. szeptember —2014. szeptember időszakról

1. Munka- és tűzvédelmi oktatások megtartása:

Jj~szá~ő
2013.

02. 20szeptember L 17. 10

november 11. 50
2014.
~január (éves) 20. 32

~~jus 12. 13
június 10. 30

30. 4
július 30 15

augusztus (éves) 25. 50
~iskola óvoda__

szeptember 1. 22
összesen 10 alkalom 246

A nem éves oktatások jellemzően a közmunka programban foglalkoztatott munkavállalók körére
terjedt ki.

2. Munkavédelmi tevékenység:

A 2014. évi munkahelyi kockázatértékelés megállapításaiból kiindulva a hivatal és intézményinek
munkavédelmi helyzete a következő:

. Munkavállalók előzetes és ismétlő munkavédelmi oktatása - a tűzvédelmi oktatással
párhuzamosan - a kért időben és helyen, a fenti táblázatban foglaltak szerint megtörtént.
Az oktatáson részt vevő munkavállalók kb. 65 %-a közfoglalkoztatott.
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Tisza Park Kft Szajol Község Önkormányzat Képviselő Testülete

• A közfoglalkoztatottak alkalmazása motiváció-, együttműködés hiánya, gyakorlatlanság
miatt potenciálisan növeli a baleseti veszélyt, ezért fokozott munkáltatói ellenőrzés, Illetve
pontos információ adás szükséges a mindennapi munkavégzésük során.

o A kockázatértékelés 2014. novemberében valamennyi törvényben meghatározott
tényezőre vizsgálta a jogszabály által támasztott követelmények teljesülését.
A munkahelyek kialakítása valamennyi intézményben megfelelő az adott tevékenység, az
alkalmazott létszám vonatkozásában. A veszélyes hulladékok elszállítását — a
jogszabályban rögzítetteknek megfelelően - biztosítani kell.
Magas kockázati tényezővel nem kell számolni, azonban az egyes munkahelyek
megvilágítása, a munkaeszközök biztonságának kockázati szintje a hiányosságok
megszüntetésére tett intézkedések végrehajtásával csökkenthető. Kiemelten javasolt
kezelni a veszélyesnek minősülő munkaeszközök biztonságos használati feltételeinek
meglétét nem csak műszaki vonatkozásban, hanem a kezelő személyre vonatkozóan is.

. A Munkavédelmi szabályzat megváltozott jogszabályok követelményeinek megfelelő
aktualizálása 2014. februárban, illetve áprilisban megtörtént.

. Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézményi és közterületi játszótéri eszközök napi és
időszakos ellenőrző vizsgálatára, dokumentálására.

3. Tűzvédelmi tevékenység:

. A 2013. február — augusztus között elkészített és kiadott Tűzvédelmi szabályzatok
aktualizálására sem jogszabályi változás, sem az intézménynél esetlegesen
bekövetkezett változása miatt nem volt szükség.

. Az általános iskola tűzriadó gyakorlata szeptember 19-én eredményesen lezajlott.

. Tervezett teljes körű tűzvédelmi szemle 2014. novemberben zajlik.

4. Kiemelt feladat

Mindkét szakterülete érintő probléma az intézmények és telephelyek műszaki méréseinek
(érintésvédelmi-, villámvédelmi-, és az elektromos rendszer tűzvédelmi szempontú
felülvizsgálatának), azok minősítő iratainak megléte, illetve az elérhetőség nem megfelelősége. Ez
irányú intézkedés kiemelt fontosságú.

Martfű, 2014. november20.

Dénes Márta
Vállalkozási igazgató

Tisza Park Kft
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Tájékoztató

a 2014. november _.-i Önkormányzati Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviseb-testület!

Örömmel vettem tudomásul, hogy elkezc[~dtek a rendebfelújítási és tfwítési munkálatai. Ez nagy

megvalósítás, Saját és az ellátott lakosság nevében is hálás vagyok az Önkormányzatnak.

Meglátásom szerint az orvosi tevékenység végzését nem befolyásolják ezek a munkálatok.

A praxis ellátottainak létszáma jelenleg 1600 ~(2014. szeptemberi adat).

Orvosi tevékenységem során sikerültjó kapcsolatot kiépíteni a betegekkel, fontos, hogy ez a

kapcsolat folyamatos az önkormányzattal is, az orvos- és egészségügyi kollégákkal egyaránt.

Szakmai szempontból a mindennapi orvosi teendi~ mellett, a síut~sre és a betegségmegeFzésre

helyezem a hangsúlyt. Rendszeres vérnyomás és vércukorszint mérés, labor, röntgen vizsgálat

során számos belgyógyászati megbetegedésre derült fény, ezzel megel~zük a betegállapot romlását

és a szö~Jményeket.

Továbbra is negatív tapasztalatom az, hogy az otthoni közvetlen betegápolás és gyógytornáztatás

nem kielégíü nehézkes és hosszú az igénybevétele. Nem egy gerincbeteg n~uítöh otthoni utókezelése

csak 1,5-2 hónapos késéssel történik meg, holott azonnal lenne szükséges.

Fontosnak tartom, amennyiben pályázati lehet~ség nyílik, az Önkormányzat segítségét n~zaki

eszközök beszerzésére: félautomata defibrillátor és újraéleszűorvosi táska beszerzése biztosítaná

maradéktalanul az orvosi tevékenység ní&ödését.

Szajol, 2014. november 19.

dr. Bíró
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Szajoli Háziorvosi Kft.
5081 Szajol, Fő út 34.
Tel: 56/446-000

Beszámoló

A Szajoli Háziorvosi Kit. (továbbiakban Társaság) 2010. január 1. napjától biztosítja a
háziorvosi ellátást Szajol település II. számú háziorvosi körzetében területi ellátási
kötelezettséggel, melyben a praxis joggal Dr. Czifra Mária rendelkezik. A rendelő az
önkormányzat tulajdonát képezi, melynek a fenntartását a Társaság fizeti.

Az ellátást két orvos biztosítja: Dr. Cziü~a Mária és Dr. Rajki Krisztina. Mindkét orvos
jogosult Dr. Bíró Zoltán helyettesítésére és viszont, így a település egész területén biztosított
az orvosi ellátás a szabadságok idejére is. Az ápolási és az adminisztrációs feladatokat egy
körzeti ápolónő foglalkoztatásával látja cl a Társaság. Az orvosok érvényes működési
engedéllyel rendelkeznek.

A rendelési idő héti~ótől péntekig 8.00-12.00 óráig tart, de az elérhetőség illetve a
rendelkezésre állás délután 16.00 óráig biztosított. A délelőtti rendelés két részből áll, 8.00-
11.00 óráig az acut betegellátás, 11.00-12.00 óráig előjegyzés alapján a gondozott betegek
ellátása történik. Még mindig az a tapasztalat, hogy az acut betegek 11.00 óra után keresik fel
a rendelőt, igen nagy számban.

A praxisba bejelentkezett betegek száma: 1558 fő jelenleg, felnőtt: 1371 fő, gyerek:
187 fő.

A praxisban továbbra is legnagyobb számban a magasvérnyomás, keringési betegség,
cukorbetegség, daganatos megbetegedések, légzőszervi betegek, degeneratív izületi
problémák és a perifériás érbetegségek tapasztalhatók. Cukorbetegeink gondozását továbbra
is rendszeresen végezzük a diabetes gondozó szakorvosa mellett. Légzőszervi betegeinket a
tüdőgondozó szakorvosa látja el, gyógyszereinek felírásához szükséges javaslattal, de a beteg
gondozását havonta a háziorvosa végzi. A szemészeti szakrendeléssel is szoros az
együttműködésünk, hisz bizonyos betegségekben használatos szemcseppre a szakorvos ad
javaslatot, melynek felírását a háziorvos biztosítja.

Az idősek klubja a tavalyi évben kezdte meg működését, melynek nagyon örültünk.
Velük és a Házigondozói szolgálattal a kapcsolatunk jó, segítjük egymás munkáját.

Mindent megteszünk, hogy betegeink számára a legmagasabb szintű betegellátást
biztosítsuk. A panaszok okát, a mögöttük rejlő betegséget mindig meg kell keresni, és ezt
minél rövidebb időn belül, hogy a beteg a megfelelő ellátásban részesüljön és gyógyuljon.

Influenza elleni védőoltásban 2013-ban 149 beteg részesült ingyenesen és önkéntesen,
jelenleg is megkezdtük a védőoltások beadását. Annyi a változás, hogy a védőoltás 60 év
felett is kérhető ingyenesen.



Önkormányzattal való kapcsolatunk jó, mindenben segítik munkánkat. Ebben az
évben megtörtént a rendelőben levő két ablak cseréje, melyet ezúton is köszönünk. Nagyon
ügyelünk a rendelőnk tisztaságára és állagának megóvására.

Továbbra is szeretnénk betegeink számára a legmagasabb szintű betegellátást
biztosítani, hogy a háziorvosnak szánt „kapuőr” szerepet be tudjuk tölteni.

Rendelési időben megjelentek száma (praxis betegei+ 9062 fő
ambuláns betegek)
Lakáson történt betegellátás hívásra 95 fő

Folyamatos ellátás 318 fő
Szakrendelésre utalás EKG, röntgen, labor 672 fő

szakkonzultáció 734 fő
Fekvőbeteg gyógyintézetbe utalás 52 fő

Szajol, 2014. november 19.

a aria
háziorvos
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Beszámoló fogászati szakrendelés 2014 évi működéséről

Tisztelt Polgármester Úr!

A területi fogászati ellátással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást szeretném megosztani

Onökkel:

Az Uniós jogszabályoknak megfelelően előre egyeztetett időpont alapján dolgozunk. Tapasztalataink

alapján ezt a betegek már megszokták és örömmel fogadják, hogy nem kell várakozniuk. Az akut

betegséggel jelentkező pácienseket természetesen azonnal ellátjuk, az ezt követő kezelés viszont már

egyeztetett időpontban történik.

2014.01.01 — 2014.010.31. évben 1981 db esetszám történt. Az alábbi táblázatban részletezve:

FELNŐTT KISMAMA ROKKANTS. KÖZGYÓGY ELL. IDŐSKORÚ GYERMEK

tömés 1842db 87db 16db 2db 166db 226db

trepanálás 67 db 3 db 6 db 7 db

gyökértömés 98 db 8 db 3 db 6 db 41 db

fogkőeltávolítás 95 db 7 db 1 db 12 db 13 db

fogeltávolítás 84 db 1 db 1 db 33 db 39 db

incizíó 1 db 1 db

fo~eder gyulladás 10 db

pulpotóinia 12 db

tejfog tömés 400 db

A statisztikában nem szerepelnek a beutalók, gyökérkezelések, injekciók, igazolások!

A kezelések számán jól látszikmind a gyerek és felnőt pácienseknél hogy tevékenységünk megkezdése

óta erősen növekszik a fogmegtartó beavatkozások száma ide értem a gyökérkezelést és esztétikus

fogtömést. Egyre kevesebb a fiatal és középkorüak körében a foghúzás. Az iskolások és óvodások

szűrését tanévente kétszer végezzük.

Köszönjük eddigi

együttműködésben!

segítségüket és bízunk a további sikeres

Szajol, 2014. november 23.

Tisztelettel: Vitaly Dent Bt.

Dr. Bencsik Brigitta



BESZÁMOLÓ A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL
2014. év

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Ur!

Védőnői Szolgálaturik munkájában az elmúlt évi beszámoló óta sok változás nem történt, az
alábbi feladatokat végeztük, végezzük.
A védőnői szakfeladatokat, két körzetben, két védőnő látja el.
Berkesiné Csinger Gabriella, aki területileg az újtelepi falurészt, és Varga Zsoltné, aki a régi
falu területén élőket gondozza.
Képzettségünk az előírtaknak megfelelő, Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnői Szakán
szerzett diploma.

Területi védőnőként dolgozunk, ún. „vegyes körzetben”, ami azt jelenti, hogy nővédelmi,
várandós, csecsemő és kisgyermek, gondozást végzünk, s emellett a nevelési, oktatási
intézményekben az iskola egészségügyi feladatokat is ellátjuk.

A gondozási munkát
- a családok otthonában, védőnői látogatások során,
- a Védőnői Szolgálat tanácsadó helyiségeiben, tanácsadások keretében,
- és alkalmanként közösségi színtereken (p1. Közösségi Ház és Könyvtár) végezzük.
Az iskola egészségügyi tevékenység
- a nevelési oktatási intézményekben,- orvosi szobában,

- osztályteremben,
- óvodai csoport szobában történik.

Az iskolai munka optimális körülmények között zajlik, az új általános iskola átadásával az
orvosi szobában, ahol a legtöbb iskola egészségügyi tevékenység megfelelő környezetben
végezhető el.
Az iskola egészségügyi munka minden évben Munkaterv alapján történik, amelyet az iskola
és az óvoda vezetésével minden tanév elején egyeztetünk.
A 2013/14. tanévtől az iskolai egészségügyi tevékenység részévé vált a fogászati szűrés,
amely minden osztályban megtörtént, s amelyet a jövőben is rendszeresen, minden tanévben
szeretnénk végezni.
Segítettünk a szervezésben, illetve tevékenyen részt vettünk a dentálhigiénikus asszisztens
munkájában.

A szakmai munkát változatlanul két szakorvos segíti MSZSZ (Mozgó Szakorvosi Szolgálat)
Tanácsadások keretében, dr. Megyesi Erika gyermekorvos és dr. Svéd Attila szülész
nőgyógyász személyében, havonta egy-egy alkalommal, a gondozott családok
megelégedésére.
A megelégedettség ellenére természetesen be kell számolnunk arról az igényről is, hogy,
gyermekorvosi ellátást gyakrabban szeretnének igénybe venni a szülők, viszont egyenlőre,
nem megoldható községünkben a gyermekgyógyászati szakrendelés.



Ezt a problémát szem előtt tartva rendszeresen próbálkozunk ezen az ellátási formán
változtatni, és Megyesi doktornővel egyeztetve jövő év januártól annyi változás(javulás)
várható, hogy havonta két alkalommal (két hetente) találkozhatnak Tanácsadáson a szülők a
gyermekgyógyásszal.

Változatlanul havi két alkalommal szervezzük a Baba-Mama Klub foglalkozásait, változó
érdeklődéssel látogatják a kisgyermekes édesanyák.

Augusztus hónap elején idén is megrendeztük, 13. alkalommal az Anyatej Világnapi
megemlékezést, ahol jól érezték magukat meghívott vendégeink, édesanyák és gyermekeik
egyaránt.

Minden évben aktívan részt vesz Védőnői Szolgálatunk a novemberi egészségügyi hónap
programjaiban.
Megszervezésre és lebonyolításra kerül a felső tagozatosok egészségügyi vetélkedője.
Szükség szerint segítjük a Vöröskereszt ruhagyűjtő, ruhaosztó akcióját.

Tanácsadó helyiségünkben, egész évben folyamatosan végzünk karitatív ruha és játék gyűjtést
és osztást gondozottaink körében.

A Védőnői Szolgálat munka kapcsolatai jól működnek mindkét háziorvossal, a Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálattal, az óvoda- iskolavezetéssel, gyermekvédelmi felelősökkel.

Szakmai felettesünk a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Szolnoki Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete.
Amely részéről a kistérségi vezető védőnő, a járványügyi felügyelet rendszeres ellenőrzései
eddig mindig mindent rendben találtak, hiányosságot nem észleltek.
Szakmai fejlődésünk érdekében rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken, és teljesítjük
az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által előírt feltételeket, az 5 évente szükséges szakmai
regisztráció megújításához.
A Tanácsadó műszerezettsége a rendeletben előírtaknak megfelelő, az adminisztrációs
feladatok elvégzését számítógép, internet elérhetőség segíti.

A gondozottak létszáma 2014. szeptember végén az alábbiak szerint alakult:

Várandós: 13fő
Csecsemő: 20 1Z5
Kisgyermek: 67 fő
Nagy gyermek 144 fó
Gondozott család: 189
Iskolás: 277 fő
Ovodás: 101 fő

Az előző évhez képest csökkenés észlelhető.

Finanszírozási változások zajlottak 2012-2013 évben, amelyek egyenlőre nem túl jelentős, de
elfogadható mértékű bérrendezést hoztak magukkal.

Gyermekbántalmazásról nincs tudomásunk az elmúlt időszakot tekintve.



Súlyos gyermekelhanyagolás egy esetben történt, a három gyermek nemrég, november elején
lett kiemelve a családból és kerültek ideiglenes állami gondozásba.
Egy esetben a Gólyahír Alapítvány segítségével nyílt örökbefogadása történt annak az
újszülöttnek, akinek családba érkezését nem látta megalapozottnak sem a védőnő, sem a
gyermekvédelmi szakember.

Néhány család esetében szükség van fokozottabb odafigyelésre, akik óvodás, iskoláskorú
gyermekeket nevelnek, és náluk a környezeti és személyi higiénia a problérnás.

Összességében, nagyrészt rendezett körülmények között élő, gyermekeiket megfelelően ellátó
családokról tudunk beszámolni a településen, akik igénylik, elfogadják a védőnői segítséget,
mind a várandósság, mind a gyermeknevelés ideje alatt.

Szakmai beszámo lónkat tisztelettel zárjuk,
és kérjük a Képviselő-testületet annak elfogadására!

Tisztelettel: Berkesiné Csinger Gabriella sk.
védőnő

Varga Zsoltné sk.
védőnő

Szajol, 2014.11.18.



Szajol Község Polgármesterétől
5081. SzaioL Rózsák tere 1.

Tájékoztató

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. november 27-én tartandó ülésére

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

Szept. 29. A Pro Caritate díj átadó ünnepsége az Aba-Novák Művelődési Házban
30. Mága koncert az Idősek Világnapja alkalmából Szolnokon

Okt. 1. Egyeztetés a vasúti Tisza-híd lezárásával kapcsolatosan a szajoli vasútállomáson
2. Hajnal Jánosné legidősebb lakos köszöntése

Kurucz Ferencné temetése
3. Soron kívüli testületi ülés

Idősek Világnapja rendezvény a Sportcsarnokban
6. Megemlékezés az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából a

Rózsák terén
7. Idősek köszöntése a Klubban
8. Eskü vétel az SZSZB tagoktól

10. Hulladék elszállítással kapcsolatos közbeszerzés ajánlatainak bontása
Kölcsey-bál a Sportcsarnokban

12. Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás
14. Szegfü Klub klubnapján való részvétel
15. Abel Lászlóné temetése
16. Idős Vöröskeresztes Találkozó a Közösségi Házban
17. Haltelepítés a Holt-Tiszába

MOL Szajoli Bázistelepén tűzoltási gyakorlat
Mandátum átvétel

20. Alakuló ülés előkészítése
21. HVB ülés Szolnokon

Katasztrófavédelmi felkészítés a Polgármesteri Hivatalban
22. Alakuló testületi ülés
23. Nemzeti ünnep
24. „Hello Hal” rendezvény a Vasutaskörben
27. Vasutas Nyugdíjas Alapszervezet közgyűlése

28-3 1. Szabadság

Nov. 3. Helyszíni bej árás az illegális szeméttelepünkön
4. Tiszapüspöki Társulási ülés

Geodéziai mérésekkel kapcsolatos egyeztetés
6. Járási közbiztonsági egyeztető fórum Szolnokon

Intézményvezetői ülés
11. Adásvételi szerződés aláírása Budapesten a. 05 8/2 hrsz-ú területről



12. Egyeztetés az I. sz. Háziorvosai Szolgálat felújításával kapcsolatosan
17. Egyháztanács ülés
18. Oktatás a Megyeházán

Alcsi-Holt-Tisza Kódex Ünnepélyes aláírása
19. Katasztrófavédelmi részleges gyakorlat
20. Tárgyalás Bander József, Tiszapüspöki polgárrnesterével a közös dolgaiiikról
25. A csatornaépítési projekt átadó Ünnepsége Tiszapüspökiben
27. Szakmai nap a Megyeházán polgármesterek és jegyzők részére

Bizottsági ülés
Testületi ülés

Szajol, 2014. november 27.

Szöllősi
polgármest



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

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. november 27-én tartandó ülésére

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

Okt. 3. Idősek Világnapja a Sportcsarnokban
Soron kívüli testületi ülés

6. Megemlékezés a Rózsák terén
15. Abel Lászlóné temetése
16. Idős Vöröskeresztes Találkozó a Közösségi Házban
21. Katasztrófavédelmi felkészítés a Polgármesteri Hivatalban
22. Alakuló ülés
23. Nemzeti ünnep
24. Ingyenes szűrések megtekintése a Sportcsarnokban

Hello Hal rendezvény a Vasutaskörben
27. V. Sz. Nyugdíjas Alapszervezet beszámolója és vezetőségválasztás
28. Tűzeset feltérképezése, segítségnyújtás
29. Hivatali teendők

Szociális Bizottsági ülés
30. Hivatali teendők
31. Bombariadó miatti segítségnyújtás a Polgárőrökkel a vasútnál

Nov. 5. Hivatali ügyintézés
6. Vezetői megbeszélés

12-13. Hivatali ügyintézés
19. Képviselői képzés Szolnokon
26. Goblein kiállítás megnyitója
27. Bizottsági ülés

Testületi ülés

Szajol, 2014. november 27.

Bernát Julianna
alpolgármester



Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet-tervezete

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bevezető

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt céljának tekinti, hogy olyan
önszerveződésen alapuló helyi hatalomgyakorlás valósuljon meg, amelyben a lakosság
közvetlenül, illetve választott helyi képviselői Útján — a törvényi keretek között — önállóan
intézheti a helyi ügyek széles körét.

Szajol Község Önkormányzata feladat és hatáskörében eljárva kifejezi a helyi közakaratot és
megjeleníti a helyi érdekeket. Önállóan, szabadon, demokratikusan, széleskörű
nyilvánosságot biztosítva intézi a település közügyeit, valamint gondoskodik a
közszolgáltatásokról és a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. Ennek
megvalósítása érdekében Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 53. ~-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

I. Fejezet

i.~ Általános rendelkezések

(1) A helyi önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben,
a törvény keretei között, önállóan jár el, önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi
ügyekben szabadon igazgathatja a hatáskörébe tartozó közügyeket.

(2) A helyi önkormányzat a törvény keretei között önállóan alakíthatja a szervezetét és
működési rendjét.

(3) A község jelképeire (címer, zászló, pecsét) vonatkozó szabályokat külön
önkormányzati rendelet tartalmazza.

(4) A polgármester, a Polgármesteri Hivatal, valamint a jegyző körbélyegzőjén
Magyarország címerét kell használni.

(5) Az Önkormányzat helyi kitüntetéseket és elismerő címet alapíthat, díszpolgári
címet adományozhat.
Az Onkormányzat által adományozható kitüntetésekre, elismerésekre vonatkozó
szabályokat külön rendelet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat alaptevékenységét szabályozó jogszabályok:

a) Magyarország Alaptörvénye,
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b) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
c) 3 68/201 1. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény

végrehajtásáról
d) 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról,
e) 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.),
f) 2011. évi CXCCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (továbbiakban:

Ktv.),
g) 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (továbbiakban:

Kjt.),
h) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
i) 2000. évi C. törvény a számvitelről,
j) 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
k) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
1) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
m) 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet az áHamháztartás számviteléről,
n) 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. a költségvetési szervek belső kontroll

rendszeréről és belső ellenőrzéséről,
o) Magyarország mindenkor hatályos költségvetési törvénye.

2.~ Az önkormányzat jogáHása

(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Szajol Községi Önkormányzat (a
továbbiakban: önkormányzat).

(2) Az önkormányzat székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1.

(3) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.szaiol.hu

(4) Az önkormányzat ifletékessége: Szajol község közigazgatási területére terjed ki.

(5) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet: Szajol Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

(6) Az önkormányzat jogi személy.

(7) Számlaszámát és adószámát a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza

3.~ Az önkormányzat hivatalos lapja

(1) Az önkormányzat hivatalos lapja: Szajoli Krónika
(2) Az önkormányzat hivatalos lapja megjelenik: két havonta.
(3) Az önkormányzat hivatalos lapjának tartalmaznia kell különösen:

a) a képviselő-testület fontosabb döntéseit kivonatos forrriában,
b) közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat,
c) a fontosabb társadalmi eseményeket.

(4) Az önkormányzat hivatalos lapját évfolyamonként be kell köttetni, ezáltal is
biztosítva a település történetének tudományos kutathatóságát.
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II. Fejezet

4.~ Az Önkormányzat fő feladatai

(1) Az önkormányzat önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű
nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit.

(2) Gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati
típusú gyakorlásáról. Az önkormányzat megvalósítja a helyi közakaratot.

(3) Az önkormányzat gondoskodik a Mötv-ben meghatározott kötelező feladatok
ellátásáról a rendelet 1. melléklete szerinti kormányzati funkciókon.

(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatait az Mötv. határozza
meg.

(5) A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását az Mötv-ben meghatározott
szerveire ruházhatja át.

(6) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, a
hatáskört visszavonhatja.

(‘7) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.

(8) Az átruházott hatáskör gyakorlója az átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről,
döntéseiről és azok eredményeiről köteles a képviselő-testületet a soron következő
ülésén tájékoztatni.

(9) A testület által átruházott hatásköröket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat feladatai ellátását az alábbi telephelyein végzi:

a) Kölcsey Ferenc Általános Iskola Szajol, Kölcsey F. Út 45.
b) Szajoli Tiszavirág Óvoda Szajol, Szent István király Út 70.
c) Védőnői Szolgálat Szajol, Mátyás kir. Út 2.
d) Háziorvosi Szolgálat I. Szajol, Mátyás kir. Út 2.
e) Háziorvosi Szolgálat II. Szajol, Fő Út 32/a.
I) Fogorvosi Szolgálat Szajol, Fő Út 32/a.
g) Sportcsarnok Szajol, Sporttelep

(1 1)Új közszolgáltatási feladat felvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni,
amelynek során meg kell vizsgálni a feladat ellátásának anyagi, személyi és
tecbnikai feltételeit. Az eljárás során a képviselő-testület illetékes bizottságait
véleményezési jogkör illeti meg. Az előkészítő eljárást, a képviselő-testület
döntésétől rnggően, a polgármester, illetve az alpolgármester, vagy az erre felkért
bizottság folytatja le.
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(12)Az előkészítő eljárás eredményét összegző előterjesztés csak akkor terjeszthető a
képviselő-testület elé, ha az tartalmazza a feladat felvállalásával elérendő célokat.

III. Fejezet

A képviselő-testület működése

5.~ Általános szabályok

(1) A Képviselő-testület tagjai a polgármester és 6 képviselő. A képviselő-testület
tagjainak névsorát az SzMSz 1. sz. függeléke tartalmazza.

(2) A polgármestert tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a képviselő-testületi
munkájában az alpolgármester helyettesíti.

(3) A települési képviselőkre vonatkozó szabályokat az Mötv. tartalmazza.

(4) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles
bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati
képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a
képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség
szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(5) Ha az önkormányzati képviselő a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget, a részére megállapított havi tiszteletdíja egy
havi időtartan~ira 25 %-kal csökken. Ismételt kötelezettségszegés esetén a
csökkentés Újra megállapítható.

6. ~ A képviselő-testületi ülések összehívása

(1) A képviselőt-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az
alpolgármester hívja össze, az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a
tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a képviselő-testület ülése
a székhelyén kívül máshol is összehívható.

(2) A polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést köteles összehívni az Mötv.
44. ~-ában meghatározottak szerinti indítványra. A rendkívüli képviselő-testületi
ülés kezdeményezésére vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülés
napirendjére vonatkozó javaslatot is.

(3) A képviselő-testület alakuló, soros (rendes) és soron kívüli (rendkívüli) ülést,
valamint közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart.

(4) Az alakuló ülést az Mötv-ben meghatározott időpontra a polgármester hívja
össze.
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(5) Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai:

a) Helyi választási Bizottság elnökének beszámolója a választás eredményéről,
b) a képviselők eskütétele,
c) a polgármester eskütétele,
d) a polgármester programjának ismertetése,
e) a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása,
f) az alpolgármester megválasztása, eskütétele, illetményének és

költségtérítésének megállapítása.

(6) A rendkívüli ülést, indokolt esetben, Írásban vagy telefonon az ülést megelőzően
4 órával lehet összehívni.

(7) A képviselő-testület ülésére történő meghívás rendje:

a) Írásos anyaggal ellátott meghívót kapnak:
aa) helyi képviselők,
ab) országgyűlési képviselő,
ac) könyvvizsgáló,
ad) bizottságok nem képviselő tagjai,
ae) jegyző,
af) előterjesztő (csak az általa előterjesztendő anyagot),
ag) intézmények vezetői (csak a saját területüket érintő anyagot).

b) Írásos anyag nélkül kapnak meghívót:
ba) a sajtó képviselői,
bb) akit a polgármester megjelöl.

c) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi
pontjához kapcsolódóan a bizottságok nem képviselő tagjait, a jegyzőt, az
országgyűlési képviselőt, a könyvvizsgálót, továbbá akit a polgármester
tanácskozási joggal meghívott.

d) A meghívók kiküldésével egyidejűleg (ülés előtt 5 nappal) a tervezetek,
szakmai anyagok, tájékoztatók, beszámolók 1-1 példányát meg kell küldeni a
Községi Könyvtárnak.

(8) Az ülésre szóló meghívót a polgármester Írja alá, amelyhez csatolni kell az írásbeli
előterjesztéseket, beszámolókat.
A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét és a napirendi pontokat, valamint
azok előadóit.

(9) A meghívót olyan időpontban kell a meghívottaknak kiküldeni, hogy az a
képviselő-testületi ülés előtt legalább 5 nappal megérkezzen.

(10) A képviselő-testületi nyilvános ülések időpontjáról a lakosságot, az ülés előtt
legalább 5 nappal, a helyben szokásos módon (plakát, hirdetőtábla, stb.) kell
tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi ülés időpontját, helyét
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és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát hol lehet megtekinteni az
Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában. A
közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülése időpontját, helyét legalább
8 nappal a közmeghallgatás előtt, a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell
hozni.

(11) A képviselő-testületi ülések meghívóját és tervezett napirendjét az önkormányzat
hivatalos honlapján (www.szajol.hu) közzé kell tenni.

(12) A képviselő-testület ülései nyilvánosak, a személyes adatok védelméről és
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mindenkori hatályos szabályozást
figyelembe kell venni.

(13) A képviselő-testület zárt ülést az Mötv. rendelkezéseinek figyelembevételével
tart.

(14) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ülésen megjelent
állampolgároknak — adott témában — hozzászólási jogot biztosítson.

7. ~ A képviselő-testület munkaterve

(1) A képviselő-testület féléves rnunkaterv alapján végzi munkáját.
A tervezet előkészítése a polgármester és a jegyző feladata.

(2) Az előkészítés során javaslatot kell kérni az alpolgármestertől, a települési
képviselőktől, a bizottságok külső tagjaitól és az önkormányzati intézmények
vezetőitől.

(3) Az összegyűjtött javaslatokról akkor is tájékoztatja a polgármester a testületet,
ha azok a tervezetbe nem kerültek be.

A munkaterv tartalmazza:
a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét,
b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek, előadóinak nevét,
c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását,
d) külön megjelölve azokat a napirendi pontokat amelyek előkészítésénél

közmeghallgatást kell tartani,
e) azokat a témákat, amelyeket a bizottság nyújtott be javaslatként, illetve

amelyhez bizottsági állásfoglalást kell beterjeszteni,
f) a közmeghallgatás időpontját és napirendjét.

(4) A képviselő-testület által elfogadott munkatervet Írásban meg kell küldeni:
a) az önkormányzati képviselőknek,
b) a bizottságok nem képviselő tagjainak,
c) a munkatervbe felvett napirendi pont előterjesztőjének.

(5) A jóváhagyott munkatervet közzé kell tenni a Szajoli Krónikában és meg kell
jelentetni az önkormányzat hivatalos honlapján is.
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8. ~ A képviselő-testület ülésével és annak vezetésével kapcsolatos általános szabályok

(1) A képviselő-testület ülése nyilvános. Az ülésen bármely állampolgár szabadon
részt vehet, az ülésvezető előzetes engedélyével felszólalhat.

(2) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén az ülést
az alpolgármester, illetve annak akadályoztatása esetén a legidősebb települési
képviselő (korelnök) vezeti.

(3) A polgármester a testületi ülés vezetése során:
a) megnyitja, illetve berekeszti az ülést,
b) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összehívására az SzMSz

szabályainak megfelelően került-e sor,
c) megállapítja az ülés határozatképességét és az ülés időtartama alatt

folyamatosan figyelemmel kíséri,
d) előterjeszti az ülés napirendjét.

9. ~ A napirend előtti témák és a napirend

(1) A képviselő-testület a napirend előtti témák között — vita nélkül — tudomásul
veszi, valamint dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolók, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések
elfogadásáról.

(2) A képviselő-testület tagja a napirendi javaslatok között nem szereplő
önkormányzati ügyben napirend előtt, a felszólalás tárgyának megjelölésével
kérhet szót, amelyre a polgármester lehetőséget biztosít.

(3) Az ülés napirendjére javaslatot tehet a képviselő-testület bármely bizottsága,
illetve a települési képviselő.

(4) A képviselő-testület előbb a módosító javaslatokról, majd a teljes napirendről vita
nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

10. ~ Az interpelláció

(1) A képviselő-testület tagjai a testület ülésén a polgárrnesterhez, az
alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, valamint a jegyzőhöz,
önkormányzati ügyekben, szóban vagy Írásban, interpellációt terjeszthetnek elő.

(2) Interpellációt valamely döntés végrehajtása tárgyában vagy intézkedés
ehTlulasztása esetén lehet előterjeszteni.

(3) Az interpellációt a polgármesternél lehetőleg az ülést megelőző 3 nappal, vagy az
ülésen, a napirend megtárgyalásának megkezdése előtt, szóban vagy Írásban kell
benyújtani. A polgármester az interpellációt haladéktalanul továbbítja a
címzettnek.



8

(4) Amennyiben az interpellációt a képviselő-testület ülését megelőző 3 napon belül
nyújtják be, az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a
válaszadás előzetes vizsgálatokat nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő
15 napon belül Írásban kell választ adni és ennek tartalmáról a soron következő
ülésen tájékoztatást kell adni.

(5) A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először
az interpelláló nyilatkozik. Ha az interpellációra adott választ az interpelláló nem
fogadja el, a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt az
elfogadásról, vagy a kérdés további napirenden tartásáról. Amennyiben a
képviselő-testület az interpellációra adott választ elutasítja, elrendeli az
interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, melybe az interpelláló képviselőt is
be keU vonni.

11. ~ A kérdés

(1) A képviselő-testület tagjai a képviselő-testület ülésén az önkormányzati
hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetésként
vagy felvilágosítás végett kérdést tehetnek fel.

(2) A kérdésre a megkérdezettnek a képviselő-testület ülésén keU választ adnia.
Amennyiben a felvetett probléma jellege következtében erre a képviselő-testület
adott ülésén nincs lehetőség, a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű
szótöbbséggel hozott döntése alapján 8 napon belül, írásban kell a választ
megadni.

12. ~ A napirendek vitája

(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön
nyit vitát.

(2) Első napirendben a polgármester és az alpolgármester tájékoztatást ad az előző
ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről.

(3) A vita megnyitása előtt az Írásbeli előterjesztés előadója szóbeli kiegészítést tehet.
A kiegészítés új elemeket tartalmazzon, ne ismételje az előterjesztésben
foglaltakat.

(4) A napirend feletti vita kapcsán az előadóhoz a képviselő-testület tajgai, a
tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek.

(5) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő
testület bármely tagja javaslatot tehet, amelyről a képviselő-testület vita nélkül
határoz.

(6) A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a kérdésekre és a
hozzászólásokra.
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(7) A polgármester a vita lezárása után röviden összefoglalja az elhangzottakat,
illetve a vita lényegét.

(8) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat
egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzó módosító,
kiegészítő indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról
döntsön a testület.

(9) A szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a testület döntését.

13. ~ A tanácskozás rendjének fenntartása

(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester, illetve a képviselő
testületi ülés levezető elnöke gondoskodik.

(2) A képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a
következő intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, a
tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezéseket használ,

b) ismételt figyelmeztetést követően megvonhatja a szót a hozzászólótól,
c) rendreutasítja azt a személyt, aki a képviselő-testülethez méltatlan

magatartást tanúsít,
d) ismétlődő rendzavarás esetén — figyelmeztetés után — a helyiség

elhagyására kötelezheti a nem képviselő-testületi tag rendbontót.

(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen
tartózkodhatnak. Amennyiben valamely napirendi ponthoz hozzá kívánnak szólni,
az erre vonatkozó engedélyt a polgármester vagy az ülést vezető elnök adja meg.

(4) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni,
azokat visszautasítani nem lehet.

14. ~ Az előterjesztés

(1) Előterjesztésnek minősül:

a) Minden muiikatervbe felvett és Új tervezett napirenden kívüli —

rendelet-tervezet, határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató.
b) A képviselő-testület, vagy a képviselő-testület bizottsága által

előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és
tájékoztató.

(2) Előterjesztés benyújtására jogosult:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a témakör szerint illetékes bizottság(ok) elnöke(i),
d) a képviselő-testület tagjai,
e) a jegyző,
f) a polgármester által kijelölt személy.
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(3) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést, a (4) bekezdésben foglalt kivétellel,
Írásban kell benyújtani. Az Írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testületi
ülést megelőző 5. napon kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt
tehet és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a
polgármester engedélyezheti az Írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati
javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(4) Szóbeli előterjesztést kivételesen a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel
hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé.

(5) Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei a következők:
ELSŐ RESZ:

a) A tárgy pontos meghatározása, annak áttekintése, hogy a témakör
szerepelt e már korábban is napirenden, és ha igen milyen döntés
született. A döntés végrehajtásáról be kell számolni.

b) A jelenlegi helyzet értékelése, a javasolt intézkedés várható társadalmi,
politikai, gazdasági kihatása.

c) A meghozandó döntés indokainak bemutatása.
d) A tárgykört érintő jogszabályok.
e) Az előkészítésben résztvevők felsorolása.

MÁSODIK RÉSZ (ha indokolt):
a) Egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslat.
b) Az esetleges alternatív döntésre előterjesztett szakértői javaslatok

egymástól világosan elkülönülő megfogalmazása.
c) A végrehajtásért felelős szerv, vagy személyek megnevezése és a

határidők megjelölése.
d) Fel kell sorolni az értesítendők körét, a nyilvánosságra hozatal módját,

eszközét.

(6) Az egyszerűbb ügyekben nem kell előterjesztést készíteni, ha az előterjesztés
hátterében álló motívumok gyakorlatilag közismertek, ilyen esetben elegendő a
határozati javaslat.

(7) A polgármester, az alpolgármester vagy valamely képviselő-testületi tag által az
ülés folyamán tett napirendi pontra vonatkozó javaslat Írásos előterjesztés nélkül is
felvehető a képviselő-testületi ülés napirendjébe, erről a képviselő-testület egyszerű
többséggel dönt.

15.~ A határozathozatal

(1) A képviselő-testület a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Határozatképességéhez a megválasztott képviselők több mint 50%-ának a jelenléte
szükséges. A képviselő-testület létszámába bele kell érteni a polgármestert is.

(2) A határozathozatal (a titkos szavazás kivételével) általában nyílt szavazással,
kézfelnyújtással történik.



11

(3) A titkos szavazás elrendeléséről a testület esetenként vita nélkül határoz. Erre
javaslatot tehet a képviselő-testület tagja, a polgármester és a jegyző.

(4) Egyszerű szótöbbség~ a jelenlévő képviselők több mint a felének az „igen”
szavazata esetén (relatív többség).

(5) Minősített többségi a megválasztott képviselők több mint a felének az „igen”
szavazata esetén (abszolút többség).

(6) Minősített többség kell a következő döntésekhez:
a) önkormányzati rendeletalkotáshoz,
b) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének

meghatározásához, valamint törvény által a képviselő-testület hatáskörébe
utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz,

c) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz és érdekképviseleti
szervhez történő csatlakozáshoz, az abból történő kiváláshoz,

d) intézmény alapításához és megszüntetéséhez, átszervezéséhez,
e) külföldi önkormányzattal való együttműködésről kötött megállapodáshoz,

nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozáshoz,, az abból történő
kiváláshoz,

f) emlékmű állításához,
g) helyi népszavazás kiirásához,
h) Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez,
i) képviselő kizárásához összeférhetetlenség esetén,
j) zárt ülés elrendeléséhez,
k) helyi címer és jelképek megalkotásához (ha nem népszavazás dönt),
1) minden olyan ügyben, amelyben törvény minősített többségű testületi

jóváhagyást ír elő.

(‘7) Minősített többséggel, név szerint kell szavazni a következő ügyekben:

a) A hivatalos értékelés alapján 10.000.000,-Ft értékhatár feletti önkormányzati
tulajdon elidegenítése kérdésében.

b) Hitel felvételnél.

(8) A képviselő-testület ezen túlmenően más kérdésekben is elrendelheti a névszerinti
szavazást.

(9) A névszerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző egyenként olvassa a települési
képviselők nevét, akik a nevük elhangzásakor igennel vagy nemmel válaszolnak,
illetve tartózkodásukat jelzik.

(10) A név szerinti szavazást a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, jelezni kell az „igen”,
„nem”, „tartózkodott” szavakat.

16. ~ Jegyzőkönyv

(1) A képviselő-testület üléséről 3 példányos jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt
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napirendi pontok leírását, a tanácskozás lényegét és a hozzászólásokat. A
hozzászólókat név szerint, a szavazás számszerű eredményét és a hozott
határozatokat, a határozattal ellentétes kisebbségi véleményt - amennyiben az
érintettek ezt kérik — név szerint.

(2) Az ülés megjelölt szakaszáról szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, ha azt az
indítványozó kéri.

(3) A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozóan az Mötv. 52. ~ (1) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A jegyzőkönyv eredeti példányához a jegyző mellékeli a meghívót és az írásos
előterjesztéseket. A jegyzőkönyv és melléklete évenkénti bekötéséről a jegyző
gondoskodik.

(5) Az ülést követő 15 napon belül a jegyző a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül
megküldi a jegyzőkönyvet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak.

(6) Az állampolgárok a képviselő-testület dokumentumait — előterjesztéseket,
jegyzőkönyveket — (kivéve a zárt ülés anyagait, jegyzőkönyveit) ügyfélfogadási idő
alatt a Polgármesteri Hivatalban és nyitvatartási időben a Községi Könyvtárban
megtekinthetik.
Ennek lehetőségéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja a jegyző.

17.~ A közmeghaHgatás és lakossági fórumok

(1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása
érdekében, valamint a fontosabb döntések előkészítésére évente egy alkalommal
lakossági fórumot (falugyűlést) hív össze.

(2) A lakossági fórumot a polgármester vezeti, melyre meg kell hívni a képviselőket, a
jegyzőt, valamint a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit. A
lakossági fórumról jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséről a jegyző
gondoskodik. A lakossági fórumon elhangzottakról a Szajoli Krónikában
összefoglalót kell készíteni.

(3) A képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, amelynek során
lehetővé teszi az állampolgároknak, helyi szervezeteknek a közérdekű
kezdeményezések, javaslatok előterjesztését.

(4) A közmeghallgatásra a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

(5) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tervezett napirendről a lakosságot az
önkormányzat birdetőtábláján, honlapján kell tájékoztatni a rendezvény előtt
legalább 15 nappal.
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18.~ A képviselő-testület döntései

(1) A képviselő-testület a törvényben meghatározott esetekben rendeletet alkot,
illetve határozatot hoz.

(2) A képviselő-testület határozata tartalmazza:

a) a határozat számát, zárt ülésen született határozat esetén nagy „Z” előjellel
ellátva (p1.: Z/1O/2015. (IV. 8.))

b) határozat címét,
c) a képviselő-testület döntését,
d) a döntés végrehajtásának határidejét,
e) a végrehajtásért felelő személy nevét,
I) a végrehajtásban közreműködő nevét,
g) keltezést,
h) polgármester aláírását,
i) a határozatról értesítendők körét (nevét, címét),

(3) A képviselő-testület határozatának megjelölésére a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló jogszabály rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(4) A képviselő-testület döntéseiről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(5) A döntést a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv aláírását követően
haladéktalanul meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személynek.

(6) Elfogadását követően a normatív határozat közzétételre kerül az önkormányzat
hirdetőtábláján.

19.~ Az önkormányzati rendeletalkotás

(1) A képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot magasabb jogszabály által
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, valamint törvényi
felhatalmazás alapján, annak végrehajtására.

(2) A képviselő-testület a következő esetekben alkot rendeletet:
a) településrendezéssel összefüggő rendelet
b) vagyonrendelet
c) szociális ellátással összefüggő rendelet
d) köztisztviselőkre vonatkozó helyi szabályozás
e) gyermekek védelmével összefüggő rendelet
f~ népszavazás kilrása,
g) helyi kitüntetések és elismerő címek adományozása,
h) SzMSz elfogadása,
i) zárszárnadás,
j) önkormányzati jelkép alapítása,
k) az önkormányzat címerének meghatározása,
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1) éves költségvetés megállapítása
m) helyi adók bevezetése,
n) közterületek elnevezése,
o) a települési képviselőknek, bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak, -

törvény keretei között történő — tiszteletdíj megállapítása,
p) minden olyan szabályozandó ügyben, amely a lakosság szélesebb, vagy

nagyobb rétegeit érinti.

(3) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:
a) a települési képviselő,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d) a polgármester
e) az alpolgármester
f) a jegyző.

(4) A rendelet kezdeményezést a polgárrriesterhez kell benyújtani.

(5) A tervezet szakmai előkészítője és felelőse a jegyző. A tervezetet az
önkormányzat bizottságainak előzetes állásfoglalása után a polgármester terjeszti
a képviselő-testület elé. A tervezethez esatolni kell az indoklást is, továbbá
tájékoztatni kell a testületet az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem
szereplő kisebbségi javaslatokról is.

(6) A rendelet hiteles szövegét a jegyző szerkeszti. A rendeletet a polgármester és a
jegyző Írja alá, amelyet a megalkotását követően 30 napon belül ki kell hirdetni.
A kihirdetés a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetmény formájában 15
napra történő kifűggesztéssel történik.

(7) A rendelet kihirdetése és hatályosságáról való gondoskodás a jegyző feladata.

(8) Az önkormányzati rendeleteket ciklusonként legalább egyszer felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálatról a jegyző gondoskodik.

(9) A képviselő-testület által hozott normatív határozatok közzétételére a 19. ~ (6)
bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(10) A képviselő-testület rendeletét a Nemzeti Jogszabálytár felületén és az
önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

IV. Fejezet

A képviselő-testület szervei

A képviselő-testület bizottságai
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2O.~ A képviselő-testület bizottságainak jogáflása, feladatköre

(1) A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat választja meg:

a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 5 fő,
b) Szociális, I~úsági és Kulturális Bizottság, 5 fő.

A bizottságok összetételét az SzMSz 2. sz. függeléke tartalmazza.

(2) A képviselő-testület létrehozhat más állandó, vagy ideiglenes bizottságot is. Így
különösen:
a) önkormányzati rendelet előkészítésére, felülvizsgálatára,
b) munkatervben meghatározott valamely napirend előkészítésére,
c) nagyobb jelentőségű feladat végrehajtásának szervezésére,
d) egyéb, a testület által fontosnak tartott feladat megszervezésére.

(3) A bizottságok elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül
kell választani.
A polgármester, az alpolgármester a képviselő-testület bivatalának dolgozója a
bizottság elnöke, tagja nem lehet.

(4) Speciális szakértelmet igénylő döntés előkészítésébe, illetve ilyen állásfoglalás
kialakításához a bizottság bevonhat külső szakértőket is.

(5) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előterjesztésében tárgyalja a képviselő-testület a
következő előterjesztéseket, témákat:
a) gazdasági társaság, intézmények alapítása, megszüntetése, átszervezése,
b) hitelfelvétel,
c) a polgármester és a jegyző illetményének, költségtérítésének, valamint az

alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítását.

(6) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-
testületnek a következő előterjesztések:
a) Gazdasági program,
b) éves pénzügyi terv,
c) beszámoló az éves pénzügyi terv végrehajtásáról,
d) helyi adók megállapítása, módosítása, törlése,
e) településrendezési terv jóváhagyása, módosítása,
I) közérdekű célú alapítvány,
g) képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése.

(7) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata a rendelet-tervezetek előkészítésén,
ügyrendi feladatokon túl, a vagyorinyilatkozatok kezelése, vizsgálata, az
összeférhetetlenségi okok kivizsgálása, megállapítása.

(8) Minden testület elé kerülő előterjesztéshez eltérő vélemény esetén — csatolni kell a
polgármester, jegyző véleményét, illetőleg határozati javaslatát.
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21.~ A képviselő-testület bizottságainak működési rendje

(1) A képviselő-testület egyes hatáskörök gyakorlását — kivéve az Mötv. 42. ~-ában
foglaltakat — a bizottságra átruházhatja. Az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Az ilyen döntést a képviselő-testület megváltoztathatja, módosíthatja. A bizottság
Saját hatáskörében hozott döntését, állásfoglalását a képviselő-testület nem
változtathatja meg.

(2) A bizottság szükség szerint ülésezik, határozatképességéhez a bizottság tagjai több
mint a felének a jelenléte sziikséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

(3) A bizottság működésére az Mötv. 60. ~ és 61. ~-ában leírtakat kell alkalmazni.

(4) A polgármester feladatkörében eljárva, felíliggesztheti a bizottság döntésének
végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy az
önkormányzat érdekeit sérti.
A felfüggesztett döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen
tájékoztatni kell, amely a kérdésben egyszerű szótöbbségű határozattal dönt.

(5) A döntéshozatalból történő kizárásra az 5. ~ (4) — (5) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni azzal a kitéteLlel, hogy a kizárásról a bizottság dönt minősített
többséggel.

(6) A bizottságot a bizottság elnöke hívja össze és vezeti a bizottság ülését. A
bizottságot munkájában a Polgármesteri Hivatal segíti.

(7) A bizottság ügyviteLi feladatainak ellátását a jegyző által megbízott dolgozó végzi.

V. Fejezet

A tisztségviselők

22.~ A polgármester

(1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el. Illetményét és költségtérítését a
képviselő-testület állapítja meg.

(2) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(3) A polgármester feladata elsődlegesen:
a) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű

nyilvánosságát
b) szervezi a közszolgáltatásokat és a településfejlesztést,
c) segíti a települési képviselők és a bizottságok munkáját, együttműködik a

társadalmi és gazdasági szervezetekkel, a lakosság önszerveződő
közösségeivel,
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d) a polgármester gyakorolja azokat az államigazgatási, hatósági feladatokat,
amelyeket a törvény, vagy annak felhataknazása alapján a kormányrendelet
kivételesen a polgármester hatáskörébe utal.

(4) Egyéb feladatai:
a) gyakorolja a munkáltatói jogokat, amelyeket részére magasabb szintű

jogszabályok megállapítanak,
b) gyakorolja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb munkáltatói jogokat,
c) az önálló bérgazdálkodói jogkörrel nem rendelkező intézmények és

szakfeladatok vonatkozásában ellátja a bérgazdálkodói jogkört,
d) gyakorolja a honvédelmi, polgári védelmi, és katasztrófa elhárítási feladatokat,

amelyeket a törvény, vagy kormányrendelet a polgármester hatáskörébe utal.

(5) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati
jogkörében irányítja a hivatalt, ennek keretében:
a) meghatározza azokat a feladatokat, amelyek a képviselő-testület munkájához

szükségesek (szervezés, döntés-előkészítés, végrehajtás),
b) javaslatot tesz a hivatal munkarendjére és az ügyfélfogadásra,
c) gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a jogszabály hatáskörébe utal.

23.~ Az alpolgármester

(1) A képviselő-testület — tagjai közül — a polgármester helyettesítésére egy társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ. Az alpolgármester segíti a polgármestert a
feladatai eUátásában, a polgármestert tartós távolléte esetén teljes felelősséggel és
jogkörrel helyettesíti.

(2) A helyettesítés időtartama alatt hozott intézkedéseiről, döntéseiről a helyettesítés
megszűnésével beszámol a polgármesternek.

(3) Az alpolgármester kapcsolatot tart a társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel.
Koordinálja a községi ünnepek és megerniékezések szervezését, amelyekről a
testületnek beszámol.

(4) Az alpolgármesterre megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok.

24.~ A települési képviselő

(1) A képviselő-testület tagjait az Mötv-ben és az SzMSz-ben rögzített jogok és
kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

(2) A képviselő önkormányzati tevékenysége során hivatalos személyként jár el.

(3) A képviselő-testület tagjait, a bizottságok tagjait és elnökeit megillető
tiszteletdíjakat külön rendelet állapítja meg.
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25.~ A képviselő jogai

(1) Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a
polgármesternek — a képviselő-testület által átruházott — önkormányzati ügyben
hozott döntését.

(2) A képviselő-testület ülésén a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegyzőtől, a
bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet.

(3) Bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet.

(4) Igényt tarthat Írásban benyújtott hozzászólásának jegyzőkönyvhöz csatolására,
illetőleg kérheti véleményének jegyzőkönyvben történő rögzítését.

26.~ A képviselő kötelezettségei

(1) A képviselő köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában és
ennek érdekében írásban vagy szóban, a polgármesternél előzetesen bejelenteni, ha
a testület ülésén nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése
akadályba ütközik.

(2) Felkérés alapján köteles részt venni testületi ülések előkészítésében, valamint a
vizsgálatokban.

(3) Köteles a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni.

(4) Köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal.

(5) A vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot haladéktalanul köteles
bejelenteni a polgármesternek.

(6) Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárás vonatkozásában az Mötv. szabályait
kell alkalmazni.

(7) A képviselő közfeladatai gyakorlásának ideje alatt köteles olyan magatartást
tanúsítani, amely méltó a választópolgároktól a megválasztása során kapott
közbizalomhoz. Jogait ás kötelezettségeit köteles jóhiszeműen, legjobb tudása
szerint, az Onkorrnányzat munkáját segítve gyakorolni.

27.~ A jegyző

(1) A jegyző gondoskodik a Polgármesteri Hivatal ás a képviselő-testület törvényes
működéséről, az ehhez szükséges feltételek megteremtéséről.

(2) Gyakorolja mindazokat az államigazgatási feladatokat, hatósági hatásköröket,
amelyeket a jogszabály hatáskörébe utal. A hatáskörébe tartozó ügyekben
szabályozza a kiadmányozás rendjét. A hatáskörök gyakorlása a vonatkozó
jogszabályok alapján történik.
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(3) A jegyző gyakorolja azokat a munkáltatói jogköröket, amelyeket a jogszabály
hatáskörébe utal.

(4) Felelősségre vonást kezdeményezhet a polgármesternél, a polgármester
munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók vonatkozásában.

(5) A jegyző feladatai még a következők:
a) a polgármester irányításával közreműködik a képviselő-testület és bizottságai

üléseinek és az önkormányzati döntések előkészítésében, részt vesz az
üléseken,

b) gondoskodik az ülések után a jegyzőkönyvek elkészítéséről, az
önkormányzat rendeleteinek kibirdetéséről,

c) vezeti a hivatalt, szervezi a hivatal munkáját,
d) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási

ügyeket,
e) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a jogszabály a jegyző

hatáskörébe utal és amelyeket részére a polgármester átadott,
f) aláíró az önkormányzat pénzintézetnél vezetett bankszámláján,
g) tájékoztatja a képviselő-testületet, a bizottságokat, a polgármestert az

önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,
h) évente beszámol a képviselő-testület előtt a Polgármesteri Hivatal

munkájáról, az ügyintézés helyzetéről.

(6) Azokban az esetekben, ha a képviselő-testület a bizottságok, a polgármester vagy
az alpolgármester döntéseinél jogszabálysértést észlel, a jegyzőnek jelzési
kötelezettsége van, melynek során részletesen tájékoztatni kefl az érintettet a
jogszabálysértés pontos hátteréről, annak lehetséges következményeiről és
iránymutatást kell adnia a helyes jogalkalmazási gyakorlat menetére.

(7) Amennyiben a jegyző a (6) bekezdésben foglalt jelzését az érintett a döntésénél
nem veszi figyelembe, a jegyző köteles a döntésről készült jegyzőkönyvben Írásban
is felvezetni az észrevételét.

VI. Fejezet

28.~ A Polgármesteri Hivatal

(1) Az önkormányzat működésével, valamint az igazgatási ügyek előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a képviselő-testület egységes
önkormányzati hivatalt hoz létre.

(2) A Polgármesteri Hivatal felépítését és működését a képviselő-testület által külön
határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
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VII. Fejezet

29. ~ Az önkormányzat társulásai

(1) A képviselő-testület a hatékonyabb, célszerűbb, illetőleg a speciális szakértelmet
igénylő feladatok ellátására kettő, vagy több önkormányzat képviselő-testületével
társulást hozhat létre.

(2) A társulásban való részvétel a települési önkormányzat jogát, jogos érdekeit nem
sértheti.

(3) A társulás létrehozását, illetőleg meglévő társulásba történő belépést, vagy az
onnan kiválást a polgármester indítványára a képviselő-testület hagyja jóvá.

VIII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása, költségvetése, vagyona

3O.~ Általános rendelkezések

(1) Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel,
kiadásaival önállóan gazdálkodik.

(2) A képviselő-testület 5 évre szóló gazdasági programot fogad el.

31.~ Költségvetés

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről külön rendeletet alkot.

(2) A költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a polgármester köteles
tájékoztatást adni a képviselő-testületnek a következő gazdasági évre vonatkozó
előzetes költségvetési elképzelésekről, különös tekintettel a működtetés és a
fejlesztés bevételi és kiadási előirányzataira.

(3) A költségvetési rendelet tervezetét szakmailag a jegyző készíti elő és a
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztést valamennyi
bizottság köteles megtárgyalni.

(4) A költségvetési rendeletet a képviselő-testület egy fordulóban tárgyalja meg és
fogadja cl. Amennyiben szükséges, több fordulóban is tárgyalhatja a testület az
előterjesztést.

(5) A jegyző féléves költségvetési információt szolgáltat a képviselő-testületnek,
amelyről a testület határozatot hoz.

(6) A zárszámadásról szóló rendelet előkészítése és előterjesztése a (3) bekezdésben
foglaltak szerint történik.
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32.~ Az önkormányzat vagyona

(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonból és az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jogokból áll.

A vagyongazdálkodással kapcsolatos részletes szabályokat a képviselő-testület
külön rendeletben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat törzsvagyonát a többi vagyontárgytól elkülönítve kell
nyilvántartani. A törzsvagyon lehet:

a) Forgalomképtelen:
aa) helyi közutak és műtárgyaik
ab) közterek, közparkok
ac) minden más ingó és ingatlan dolog, amelyeket a törvény, vagy a

képviselő- testület annak nyilvánít.

b) Korlátozottan forgalomképes:
ba) közművek
bb) intézményi középületek
bc) a képviselő-testület által meghatározott ingók és ingatlanok.

(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonról a törvényben, és a képviselő
testület rendeletében meghatározott feltételek szerint kell rendelkezni.

(4) A képviselő-testület dönt az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak
elidegenítéséről, megterheléséről és vállalkozásba adásáról, vagy ezen ingatlanok
más célú hasznosításáról.

33.~ Gazdálkodással kapcsolatos hatáskörök

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület felelős.

(2) A képviselő-testület
a) közérdekű kötelezettségvállalást tehet, illetve közérdekű célú adományok

gyűjtésére bankszámlát nyithat,
b) alapítványt hozhat létre,
c) hitelt vehet fel, és a településen működő bejegyzett társadalmi és civil

szervezetek részére pályázatok benyújtásához támogatás megelőlegezésről
dönthet.

d) dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről és egyéb
banki szolgáltatások igénybevételéről.

(3) A polgármester gazdálkodással kapcsolat feladatai, hatásköre
a) a képviselő-testület elé terjeszti az éves költségvetést,
b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról,
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c) gyakorolja a bérgazdálkodói jogkört, a Polgármesteri Hivatalnál és azon
intézményeknél, amelyek önálló bérgazdálkodási jogkörrel nem
rendelkeznek,

d) gondoskodik az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, az
önkormányzat nevében kötelezettségeket vállalhat, erre más személyt is
felhatalmazhat,

e) a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(4) A jegyző gazdálkodással kapcsolatos feladata, hatásköre
a) a polgármester iránymutatásai szerint elkészíti az éves pénzügyi tervet és a

végrehajtásáról készült beszámolót,
b) ellenőrzi a pénzügyi terv végrehajtását,
c) megszervezi a belső és az intézményi ellenőrzést, kialakítja annak szervezeti

rendszerét,
d) a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy kötelezettség vállalására

vonatkozó szabályokat a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

34.~ Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

(1) Az Önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(2) A saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület látja el.

(3) A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről jogszabályban
meghatározott képesítésű ellenőr útján gondoskodik.

(4) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság — egyebek között — az önkormányzatnál és
intézményeinél:
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,

éves beszámoló tervezeteit,
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a

saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti

a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítését.

(5) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a
képviselő-testülettel. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért
egyet a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel megküldi az Allami
Számvevőszéknek.

IX. Fejezet

35.~ Helyi népszavazás

(1) A helyi népszavazás lebonyohtása során a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.
évi CCXXXVIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Ezen törvény
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felhatalmazása alapján a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg.

36.* Záró rendeLkezések

X. Fejezet

(1) A rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni és 1 példányát a helyi
könyvtárnak meg kell küldeni.

(2) Jelen rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg
a többször módosított 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) Az SZMSZ függelékeinek naprakész állapotban tartásáról a jegyző gondoskodik.

Szajol, 2014. november 21.

Szöllősi Jó~s~f”
polgármester
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1. melléklet

a /2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Szaj ol Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános
igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás
013350 Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,üzemeltetési, egyéb

szolgáltatások
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglatkoztatás
045120 Út, autópálya építés
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030 Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés (Holt-Tisza is ide)
066020 Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügy gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
083030 Egyéb kiadói tevékenység
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő

működési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő

működtetési feladatok
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
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2. melléklet

a /2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület átruházott hatásköreiről

1. A Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvényre figyelemmel a Szociális,
Ifjúsági és Kulturális Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköröket:

a) Ápolási díj: az Szt. 43/B.*. (1) bekezdésében biztosított hatáskörét határozatlan
időre.

2. A Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvényre figyelemmel a polgármesterre
ruházza át az alábbi hatásköröket:

a) Önkormányzati segély az Szt. 45.*-ban és a ~7~* (1) bekezdés c) pontjában
biztosított hatáskörét határozatlan időre.

b) Közgyógyellátás az Szt. 50. ~ (4) bekezdésében biztosított hatáskörét
határozatlan időre.

c) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele az Szt. 94. ~ (1)
bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörét határozatlan időre.

3. A Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvényre figyelemmel a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjára ruházza
át az alábbi hatásköröket:

a) A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás biztosítása az Szt. 62.* és 63.~-
ában biztosított hatáskörét határozatlan időre.

4. A Képviselő-testületnek a vagyongazdálkodással kapcsolatosan a polgármesterre
átruházott hatásköreit az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelete tartalmazza.
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1. sz. függelék

a ./2014. (XI. 27.) rendelethez

A Szajol Községi Önkormányzat települési képviselőinek névsora

1. Szöllősi József polgármester

2. Berkesiné Csinger Gabriella Katalin

3. Bernát Juliarina

4. Hamar Vilmos

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Németbné Gerecs Judit
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2. sz. függelék

a /2014. (XI. 27.) rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

áflandó bizottságainak összetétele

A bizottság megnevezése Elnök és tagok Státusz

Elnök: Kovács Károly képviselő

Pénzügyi és Ügyrendi Tagok: Hamar Vilmos képviselő

Bizottság Kerékj ártó Tibor képviselő
Bordás Imréné külső tag

Dr. Kecsmárik László külső tag

Elnök: Némethné Gerecs Judit képviselő

Szociális, Ifjúsági és Tagok: Berkesiné Csinger Gabriella képviselő

Kulturális Bizottság Kerékjártó Tibor képviselő
Dr. Czifra Mária külső tag

Fejes Károlyné külső tag
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Indokolás

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1-3.~-okhoz

Általános rendelkezéseket tartalmaz, amelyben megjelennek a Szervezeti és Működési
Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hátteréül szolgáló hatályos jogszabályok. Ez a rész
rendezi az önkormányzat jogállását és a saját hivatalos sajtótermékre vonatkozó alapvető
szabályokat.

4.~-hoz

Az önkormányzat működési területeit és a hatáskőr átruházásra vonatkozó alapvető
szabályokat tartalmazza. Ezek érdemben nem változtak az elmúlt időszakban.

5-19.~-okhoz

A képviselő-testület működésére, a tanácskozás rendjére, illetve a döntéshozatalra
vonatkozó szabályokat tartalmazzák. Uj elemként jelenik meg az alakuló ülés kötelező
napirendi pontjaira vonatkozó rendelkezés. Pontosításra került a képviselő-testület
döntésének tartalma és azok jelzése.

20-29.~-okhoz

A képviselő-testület Saját szerveinek felépítését és működését szabályozzák ezek a
szakaszok, a jelenleg is hatályos rendelkezésekkel nagyrészt megegyezően, a hatályos
jogszabályokra történő utalásokkal. Uj elemként a 20. ~-ban rögzítésre került a két
bizottság létszáma is.

30-34.~-okhoz

Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetésére és vagyonára vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza. Módosult a költségvetésre vonatkozó szabályozás, mivel már nem kötelező
költségvetési koncepciót, valamint I-III. negyedéves költségvetési beszámolót készíteni.
Ennek megfelelően egyszerűsödött a költségvetés elfogadásának menete is. Vagyonnal és
vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályok érdemben nem változtak, annak részletes
szabályait külön rendelet tartalmazza.
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35.~-hoz

A helyi népszavazás csak érintőlegesen került be az SZMSZ-be, mivel a részletes
szabályokat egyrészt külön önkormányzati rendelet, másrészt az újonnan megjelent 2013.
évi CCXXXVIII. törvény tartalmazza.

36.~-hoz

A hatálybalépésről és a kihirdetésről, valamint a nyilvántartásról rendelkezik.

Szajol, 2014. november 21.

.‚~tI~I

Szö11ősi~” ~‘. ef
polgármes



Hatásvizsgálati lap

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

/2014. (XI. 27.) 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 időközben hatályba lépett Új önkormányzati törvény miatt
volt szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi ás 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. november 21.

Szöllős o f
polgármes e



Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. (XI. 27.) rendelet tervezete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 1/2014.(II.05.) rendelet módosítására

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. ~.A központi támogatások bevételi többletét a Képviselő-testület az alábbiak szerint
engedélyezi:
Szajol Községi Onkormányzat
Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel cofog
Helyi önkormányzatok e-útdíj miatti bevételkiesés támogatása 3.762.-e Ft.
Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog
Ingatlan beruházás 3.762.-e Ft.

2. ~. A többlet bevételek előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:
Szajol Községi Onkormányzat
Adó vám és jövedék igazgatás cofog
Iparűzési adó bevétel 13.000.-e Ft.
Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog
Ingatlan beruházás 1.238.-e Ft.
Beruházás áfa kiadás 3.000.-e Ft.
Ingatlan felújítás 8.762.-e Ft.
Civil szervezetek működésének támogatása cofog
Működési kölcsön megtérülése 4.000.-e Ft.
Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog
Ingatlan felújítás 4.000.-e Ft.
Onkormányzatok általános igazgatási tev. cofog
Egyéb működési célú támogatás Idős barát önkorm 100.-e Ft.
Idősek nappali ellátása cofog
Dologi kiadás 100.-e Ft.
Szajoli Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati képviselők választás cofog
Működési célú támogatás bevétele 967.-e Ft.
Személyi jellegű kiadás 631.-e Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok 170.-e Ft.
Dologi kiadások 166.-e Ft.

3.~. A Tartalék előirányzat felhasználását a Képviselő-testület az alábbiak szerint
engedélyezi: ..

Szajol Községi Onkormányzat
Altalános tartalék elszámolása cofog
Tartalékok -5.994.-e Ft.
Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog
Ingatlan felújítás 1.238.-e Ft.
Felújítás áfa kiadások 2.000.-e Ft.
Zöldterület kezelés cofog
Dologi kiadások 2.756.-e Ft.



4•*. (1) 1 *-3* a kiadási és bevételi fZ5összeget 21.829.-eFt-tal növelik.
(2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Szajol, 2014. november 20.

Szöllősi J~z~ef
polgármest&r

D(~i’tszlF
jegyző



INDOKOLÁS
Az Önkormányzat. /2014. (XI. 27.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megáHapító, 1/2014.(II.05.) rendelet
módosítására

1.~.-hoz

Az Önkormányzat központi támogatások keretében többlet támogatásban részesült, e-útdíj
bevezetése miatti helyi adó kiesés jogcímen. Ennek összege 3.762-e Ft. A központi támogatás
bevételét és annak felhasználást tartalmazza az 1.~.

2.~.- hoz

Az Önkormányzat költségvetésében 2014. év eltelt időszaka során realizálódott többlet
bevételeket tartalmazza a 2. *. 2014. évi iparűzési adóbevétel 13.000.- e Ft több az eredeti
előirányzathoz képest. Az Önkormányzat civil szervezeteknek nyújtott kölcsön visszatérülése,
a tervezetthez képest 4.000.- e Ft többletet mutat. Idősbarát önkormányzat cím elnyerésével
100.-e Ft támogatást kapott Onkormányzatunk. A választásokhoz kapcsolódó pénzügyi
normatíva 967.- e Ft. Ez niindösszesen 18.067.-eFt többlet bevételt jelent
Onkormányzatunknak

3.~.-hoz

Az Önkormányzat nem tervezett kiadásainak teljesítésére tartalékot képzett. E tartalék terhére
teljesített kiadásokat tartalmazza ez a bekezdés.

4.~.-hoz

A rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és
bevételi Fóösszeget 21.829.- ezer forinttal növeli.

Szajol, 2014. november 20.

Szöllős ó ~f
polgárme r

Dr4~Lász~



Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet-tervezete

Szajol község jelképeiről és használatuk rendjéről

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

Az önkormányzat jelképei

1.~. (1)Az önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a
címer, a zászló és a pecsét.

(2) A címer, a zászló és a település pecsétje jutassa kifejezésre a településtörténeti
emlékek, a községi hagyományok ápolását, szimbolizálja a község lakóinak
összetartozását.

A település címerének leírása, használatának köre és szabályai

2.~ (1) A címer általános leírása:

Egy kerek talpú, úgynevezett dombor pajzs, melynek kék hátterén zöld tér fölött kettős
pajzsú páncélos vitéz áll. A zöld teret hullámos ezüst pólya szeli át, mely a település
egy legjellegzetesebb táji egységét, a Tiszát jeleníti meg (1864: Tisza-Szajol, 1895:
Tisza-Szajol).

(2) A címer jelentéstartalma a következő:

A páncélos vitéz a nemesi származású lakosság azon kiváltságát szimbolizálja, mely
szerint a község szabad nemesei csupán katonai szolgálattal tartoztak a királynak.
A kettős pajzs kettős oltalmat jelképez: a vitéz bal karján lévő magyarországi kis
címer a haza védelmét, míg a jobb karján lévő a település színeit ábrázolja (kék és
ezüst).
A pajzs fölött egy jellegzetesen kisnemesi, tehát ötágú rangjelző korona látható,
szintén az őslakosságra utalva.

(3) Szajol község címerének PANTONE (nyomdai színskála) szerinti szmnbesorolása a
következő:

Kék PANTONE 2925 C
Vörös PANTONE 185C
Zöld PANTONE 355C
Arany PANTONE 871 C
Ezüst PANTONE 877 C
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(4) A címer hivatalos kinézetét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3.~ (1) A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép,
Magyarország címerét nem helyettesítheti.

(2) A település címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az önkormányzat körpecsétjén, amely gumibélyegző 60 mm átmérőjű a megfelelő
körfelirattal ellátva,

b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain,
c) az önkormányzat szervei, a polgármester, alpolgármester, jegyző által használt

levélpapírok fej lécén, illetve borítékán,
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető

emlékérmeken,
e) a Községháza épületének bejáratánál, dísztermében, tanácskozó helyiségeiben, a

Polgármesteri Hivatal irodáiban,
f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban,

munkaszobákban,
g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó

kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,
h) a községbe vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán,
i) az önkormányzat testvértelepüléseivel, valamint az Európai Unió valamely

tagállam településével közösen kiadott díszokleveleken, emléklapokon és
kiadványokban.

(3) A település címere kérelemre felhasználható a 3.~ (2) bekezdésben meghatározottakon
kívül magánszemélyek és szervezetek által is, a polgármester külön engedélyével.

4.~ (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,
b) a címerhasználat célját,
c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d) a címer előállításának anyagát,
e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f) a címerrel díszíthető tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát, stb.).

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az előállítás anyagát,
c) az engedélyezett felhasználás célját,
d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
f) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

(3) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.
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(4) Nem adható engedély a község címerének használatára, vagy előállítására, ha a
használat, forgalomba hozatal módja, körülménye a település jó hírnevét, vagy a
lakosság érzületét sérti.

5.~ (1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a
hiteles ábrázo lást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való
ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.)
színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

A település zászlaj ának leírása

6.~ (1) A település zászlajának általános leírása:

A település zászlaja téglalap alakú, három egyenlő részre 1:1:1 arányban tagozódó,
melyből a kettő szélső világos kék színe megegyezik a címerben kettős pajzsot tartó
vitéz jobb karján lévő pajzsban lévő színnel. A középső csík fehér. A zászlóban
középen helyezkedik cl a település címere.

(2) A zászlón megjelenő színek árnyalati tónusának mindig a címerpajzson megjelenő
színnel azonosnak kell lennie, a 2.* (3) bekezdésében foglaltak szerinti
színbesorolással.

(3) A zászló hivatalos kinézetét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A zászló használata

7.~ (1) A zászló méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával együtt,
b) hivatalos ünnepek alkalmával Magyarország és az Európai Unió zászlóival együtt,
c) a település szempontjából jelentős események, ünnepségek és rendezvények

alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
d) a képviselő-testület ülésén, hivatalos, az önkormányzat által szervezett lakossági

fórumokon,
e) nemzeti gyászesemények alkalmából a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve,
f) minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett

egyéb eseményen.

(2) A települési zászlónak a nemzeti és az Európai Unió zászlajának együttes alkalmazása
esetén a települési zászló nem lehet nagyobb, mint Magyarország és az Európai Unió
zászlaja.

(3) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.



A település pecsétjének leírása, a pecsét használatának köre, szabályai

8.* (1) A pecsét kör alakú, középen a település címere.
Felső köríven: „Szajol Község”, alsó köríven: „pecsétje” szövegrész van elhelyezve
arányosan.

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsétet az önkormányzat és más bel-, illetve
külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve
szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső
működésével kapcsolatos rende]kezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor
használható.

(3) A pecsét hatósági eljárás során nem használható.

(4) A település pecsétjének őrzője a polgármester.

(5) A pecsét hivatalos kinézetét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

9.~ (1) Ez a rendelet 2014. december l-jén lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg a 12/2004. (IV. 29) önkormányzati rendelet hatályát
veszti.

Szajol, 2014. november21.

~llősió~~ . B . László
polgarme ‚p ‚! jegyzo
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Indokolás

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Szajol község jelképeiről és használatuk rendjéről

1 .~-hoz

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja alapján a helyi önkormányzat rendeletben
határozza meg az önkormányzati jelképeket. A korábbi szabályozás ezen szakaszban
kiegészült a település pecsétjével.

2-5.~-okhoz

A település címerének leírását, használatának rendjét, és a külső szervek, személyek által
történő használatának rendjét tartalmazza.

6-7.~-okhoz

A település zászlajának hivatalos leírását és használatának rendjét tartalmazza, továbbá
elhelyezésre került a rendelet mellékletei között is a zászló hivatalos kinézete.

8.~-hoz

A település pecsétjének leírását és használatának rendjét tartalmazza, továbbá elhelyezésre
került a rendelet mellékletei között is a pecsét hivatalos kinézete.

9.*-hoz

Záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Szajol, 2014. november 21.

Sző hősi Ji~ef
po1gármes~eF

D .B: ~kLászló
jegyző



Hatásvizsgálati lap

Szajol község jelképeiről és használatuk rendjéről

/2014. (XI. 27.) 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 időközben hatályba lépett Alaptörvény 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. november 21.

SzöHősi’
polgármes ~



Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet-tervezete

a helyi népszavazásról

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
(továbbiakban: Ntv.) 92. *-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.~ A képviselő-testület köteles helyi népszavazást kiírni, ha azt a választópolgárok közül
legalább 500 fó az ok és cél megjelölésével, Írásban kezdeményezi.

2.~ A helyi népszavazást a képviselő-testület rendeli el, döntéséhez az önkormányzati Szervezeti
és Működési Szabályzatában meghatározott minősített többség szükséges.

3.~ A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatában meghatározza a
helyi népszavazásra bocsátandó kérdés szövegét és kitűzi a népszavazás időpontját.

4.~ A helyi népszavazás kiírásáról hozott határozatot az önkormányzati rendelet kihirdetésére
vonatkozó szabályok szerint közzé kell tenni.

5.* A helyi népszavazás kezdeményezésével, lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben az Ntv.
Szabályait kell alkalmazni.

6.~ A rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a helyi
népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 13/2004. (IV. 29.) számú önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

Szajol, 2014. november 21.

?~11ősief
polgármes er

I ~~‘~~kLszló
egyző



Indokolás

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

a helyi népszavazásról

1-6.~-okhoz

Az új rendelet megalkotására a változó törvényi szabályozás miatt volt szükség. Az Új népszavazási

törvény részletesen tartalmazza az eljárási szabályokat, így annak helyi rendeletben történő

szabályozására nincs lehetőség. Az önkormányzat tulajdonképpen csak a helyi népszavazás

kezdeményezéséhez szükséges választópolgári létszám minimális szintjének meghatározására kapott

felhatalmazást.

Mindezek miatt indokolttá vált a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezése és az Új rendelet

megalkotása.

Szajol, 2014. november21.

Szöllősi f
polgármest r



Hatásvizsgálati lap

a helyi népszavazásról szóló

/2014. (XI. 27.) 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 időközben hatályba lépett Új népszavazási törvény 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. november 21.

.‘
Szöllősi i~.

polgármeste~



Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a

... ./2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet-tervezete

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(2) bekezdése, valamint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján a következő
rendeletet alkotja.

I. fejezet
A rendelet hatálya

1.~ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szajol község közigazgatási területén bejelentett állandó
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező lakosokra, vagy
életvitelszerűen itt tartózkodókra.

II. fejezet
A támogatás mértéke és a szociális rászorultság szabályai

2.~. (1) Háztartásonként legfeljebb S m3 tűzifa adható.

(2) Szociális célú tűzifa támogatás akkor ítélhető meg ha,
a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220%-át és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(3) Ugyanazon lakóingatlan esetében csak egy alkalommal állapítható meg támogatás.

(4) A támogatás elbírálása során előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket, akik a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Sztv.) szerint

a) aktív korúak ellátására jogosult vagy,
b) időskorúak járadékára jogosult, vagy
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra

jogosult, vagy
d) lakásfenntartási támogatásra jogosult.

(5) Előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket is akik családjukban a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

III. fejezet
Az eljárás részletes szabályai

3.~ (1) Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban kell
benyújtani 2014. november 28. napjától 2014. december 12. napjáig, a rendelet 1.
melléklete szerinti adatlapon.
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(2) A kérelmekről a Polgármester átruházott hatáskörben dönt, legkésőbb 2015. január 30-
ig.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem igazolását. Az igazolható jövedelemmel nem
rendeLkezőknek, büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmi
helyzetükről.

(4) Az eljárás során a kérelmezőtől vagyonára vonatkozó nyilatkozatot, illetve adatot is be
lehet kérni, valamint a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán
környezettanulmányt lehet készíteni.

(5) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jogosultság megállapítására vonatkozó
igazolásokat, amelyek belföldi jogsegély keretében más hatóság jogszabállyal
rendszeresített nyilvántartásából hivatali úton nem szerezhetők be.

(6) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy
használatban lévő, fatüzelésre alkalmas berendezéssel rendelkezik. A berendezés meglétét
a Polgármesteri Hivatal jogosult ellenőrizni.

(7) Amennyiben a kérelmező a (6) bekezdésben meghatározott berendezéssel nem
rendelkezik, köteles a támogatásként kapott fát az önkormányzat részére
visszaszolgáltatni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, annak az értékét visszafizetni.

(8) A (7) bekezdés szerinti érték megállapításánál 15.000,-Ft! erdei m3 ±ÁFA összeget kell
alapul venni.

IV. fejezet
Ertelmező rendelkezések

4. ~ (1) Jövedelemszámításnál irányadó időszakra az Sztv. 10.~ (2) — (5) bekezdéseit kell
alkalmazni.

(2) Háztartás: az Sztv. ~ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott háztartás.
(3) Egyedül élő: az Sztv. 4.~ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott személy.
(4) Jövedelem: az Sztv. 4.~ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem.
(5) Rendszeres pénzellátás: az Sztv. 4. ~ (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres

pénzellátás.

V. fejezet
Vegyes rendelkezések

5. ~ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 14!2013. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.

Szajol, 2014. november 2).

Szöllősi
polgármes’~ér

László
legyző
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1. számú melléklet

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
..../2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

KÉRELEM

A kérelmezőszemélyes adatai

Neve

Születési neve

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Lakóhely

Tartózkodási hely

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszám (nem kötelező megadni)

II. A kérelmezővel közös háztartásban elő személyek adatai

a) A kérelmező családi körülménye:
LI egyedül élő
LI nem egyedül élő
b) A kérelmező háztartásában élő személyek adatai
A kérelmező háztartásában élő személyek száma fő.

Kérelmező háztartásában élő személyek adatai:

‘~év Születési hely, idő knyja neve [AJ szám Rokonsági fok
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III. Nyilatkozat

Büntetójogifelelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatással érintett ingatlan
fatüzelésre alkalmasfűtőberendezéssel rendelkezik.
Hozzájárulok és tudomásul veszeiji, hogy afa kiszállításakor az Onkormányzat a tüzelési
módot ellenőrzi.

aláírás

IV. Jövedelmi adatok

A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók

Munkaviszonyból és más

foglalkoztatási jogviszonyból származó

Társas és egyéni vállalkozásból,

őstermelői illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási ellátások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű

Rendszeres szociális ellátások

Önkormányzati, munkaügyi szervek és

Járási Hivatal által folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem

Egyfőre jutó nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

Szajo 1, ________________________________

Kérelmező aláírása

Az ingatlanban élő nagykorú személyek aláírása
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INDOKOLÁS

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

szóló

... ./2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

A rendelet bevezető része hivatkozik Magyarország Alaptörvényére, mely felhatalmazza a
helyi önkormányzatot, hogy feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyokat rendezzen, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkosson.
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján, Onkormányzaturik támogatási
igényt nyújtott be és támogatást nyert tűzifavásárláshoz. A támogatás feltétele, hogy az
Onkormányzat rendeletet alkosson a szociális rászorultság szabályairól és az igénylés
részletes feltételeiről. Ennek megfelelően készült el a rendelet.

1.~-hoz

Az 1. ~ rendelkezik a rendelet hatályáról mely Szajol község közigazgatási területe.

2. ~ -hoz

A támogatás mértékét és a szociális rászorultság szabályait tartalmazza. A jövedelmi
feltételek szabályozásán túl tartalmazza, hogy egy lakóingatlanban élők közül csak egy
kérelmező részére állapítható meg a támogatás valamint, csak olyan személyek nyújthatnak
be kérelmet, akik fatüzelésre alkalmas fütőberendezéssel rendelkeznek. Az elbírálás során
előnyben részesítendő személyek körét a 46/20 14. (IX. 25.) BM rendelet szabályozza.

3. *-hoz

Az eljárás részletes szabályozására került sor a 3. ~-ban. A hatáskör átruházásra került a
Polgármesterre, aki legkésőbb 2014 január 30-ig dönt a beérkezett kérelmekről. A kérelenihez
mellékelni kell a jogosultság igazolását szolgáló igazolásokat, valamint nyilatkozni kell arról,
hogy a kérelmező ingatlanában használatban levő fatüzelésre alkalmas berendezés található.

A 4. ~ értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

4. g-hoz

5. g-hoz

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajol, 2014. november 21.

Szöllősi ‚
polgármeste

DfZZ1~
jegyző



Hatásvizsgálati lap

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló

/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet-tervezethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadahni hatások
A javaslatnak remélhetőleg pozitív társadalmi hatása lesz, tekintettel arra, hogy a
településen nagyon sok nehéz helyzetben lévő család él.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési kihatása minimális,
tekintettel arra, hogy kicsi az önkormányzati önrész a támogatás tekintetében.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásával reményeink szerint több rászoruló család fű.tése
lesz megoldott, melynek következtében kevesebb lesz a meghűléses megbetegedések
száma is.

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 időközben hatályba lépett 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet
végrehajtása érdekében 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. november 21.

Szöllősi J’.,.
polgármeste~



Szajol Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Előterjesztés
Szajol Község Onkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó

testületi ülésére
Szajol Község Onkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 .(XII.3 1.) Korm. rendeletnek
megfelelően a költségvetési szervek minden évben ellenőrzési tervet készítenek. Önkormányzatunk
belső ellenőri tevékenységét külső szakértővel végezteti, a Vincent Auditor Kf~-vel. Javaslatunk
szerint a következő évben is e céget bíznánk meg e feladat ellátására.
2015-ben a határozati javaslatban felsorolt feladatok ellenőrzését javasoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

I 2014. (XI.27. ) sz. Önkormányzati Képviselő-testületi határozati javaslat
Onkormányzat 2015. évi belső ellenőri tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület az Önkormányzat 201 5.évi belső ellenőrzési tervét az 1. sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.

Felhatalmazza a polgármester, hogy a munkák elvégzésére a Vincent Auditor Kit vezetőjével a
szerződést megkösse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szöllősi József polgármester

Szajol, 2014. november 12.

Szöllősi .‘

polgármester”~



1 .SZÁMÚ MELLÉKLET

SZAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Az ellenőrzésre
.. ‘ ‘ . ‘, ‘ ‚ Az ellenőrzés fordítandóSor- Ellenorzott szerv, Az ellenorzes ceija, targya, Azonositott kockazaú Az ellenorzes tipusa, . ‚

szám szervezeti egység ellenőrzött időszak tényezők (*) módszerei (**) LervezeLL ii~apacitasutemezese ( ) (ellenori nap)
(****)

Célja: annak megállapítása, hogy
Szajol Községi az önkormányzat és intézményei - Szabályozatlanságból eredő Típusa: 2015. március 8 belső ellenőri
Önkormányzat Szervezeti és Működési kockázatok Szabályszerűségi nap

Szabályzata, az intézmények alapító ellenőrzés Jelentés:
Szajoli Polgármesteri okiratai a törvényi és a helyi - Az együttműködés 2015. április 30.
Hivatal sajátosságok figyelembevételével szabályozatlanságából eredő Módszerei:

készültek-e, a jogszabályi kockázatok
SzajoH Tiszavirá~ változásoknak megfelelő Dokumentumok tételes
Ovoda aktualizálások megtörténtek-e, - A jogszabályi előírások be vizsgálata

továbbá annak vizsgálata, hogy a nem tartásában rej lő
Szajoli Közösségi Ház Polgármesteri Hivatal, mint kockázatok
és Könyvtár gazdasági szervezettel rendelkező

intézmény, valamint a gazdasági
szervezettel nem rendelkező
intézmények között kötött

Szabályozottság, munkamegosztási
intézményi megállapodás(ok) tartalma
együt!működés megfelel-e az előírásoknak,

tartalmazza-e a felek közötti
munka- és feladatmegosztást.

Tár2ya: Szervezeti és Működési
Szabályzatok, alapító okiratok,
munkamegosztási
megállapodás(ok) megfelelősége

Időszak: 2015. év, jelen helyzet
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Az ellenőrzésre
.. .. ‘,,•, ‘ ‘ . ‘, . ‚ Az ellenőrzés fordítandóSor- Ellenorzott szerv, Az ellenorzes celja, targya, Azonositott kockazati Az ellenorzes tipusa, . ‚

‚ „ . . tervezett kapacitas
szam szervezeti egyseg ellenorzott idoszak tenyezok (*) modszerei (**) .. . ‘, .utemezese ( ) (ellenori nap)

(****)

Célja: annak vizsgálata, hogy az
Sza jol Községi önkormányzat költségvetéséből - Közpénzekből nyújtott Típusa: 2015. március 4 belső ellenőri
Önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatások támogatásokkal történő Pénzügyi ellenőrzés nap

odaítélése, folyósítása és azok elszámolások hiányosságai Jelentés:
elszámoltatási rendje megfelelően Módszerei: 2015. április 30.

Elszámolásifolyainatok szabályozott-e, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően Dokumentumok,
történnek-e, az elszámolások szerződések

2 megfelelnek-e a támogatási mintavételes
szerződésben rögzítetteknek, illetve ellenőrzése
ajogszabályi előírásoknak.

Tárgya: céljelleggel (civil
szervezeteknek) nyújtott
támogatások

Időszak: 2014. év

Célja: annak vizsgálata, hogy az
Szajoli Tiszavirág óvodapedagógusok besorolása, - Jogszabályi előírások be nem Típusa: 2015. május 7 belső ellenőri
Óvoda portfólió feltöltés megfelel-e a tartásában rejlő kockázatok Szabályszerűségi nap

jogszabályi előírásoknak, a ellenőrzés Jelentés:
házirend a törvényi és a helyi - Nem megfelelő besorolásból 2015. június 30.

Munkaügyifolyatnatok sajátosságok figyelembevételével eredő kockázatok Módszerei:
3 készült-e

Dokumentumok
Tárgya: óvodapedagógus szúrópróbaszerű,
besorolások, házirend esetenként tételes
megfelelősége ellenőrzése

Időszak: 2015. év,jelen helyzet

2



* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 3’70!20 11. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
~ Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
~ Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2014. november 6.

Készítette: Jóváhagyta:

Lisztes-Tóth Linda Dr. Bartók László
Belső ellenőrzési vezető Jegyző
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Tájékoztatás

Tárgy: Tájékoztatás
Feladó: Közép-Tisza-Zagyva Vidékfej lesztési Egyesület <ktzvel ®gmail.eorn>
Dátum: 2014.11.18. 14:35
Címzett: Szöllősi József, Polgármesteri Hivatal Szaj ol <titkarsag~szaj olph.t-online.hu>

Tisztelt Szöllősi József Polgármester Úr!

Kedves József!

Mint arról tudomásod van, a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Jászárokszállás és
Vidéke Takarékszövetkezet Kőtelki Kirendeltségével kötött hitelszerződése 2014. december végén
lej ár.

Tájékoztatlak, hogy lehetőségünk van arra, hogy a meglévő szerződésünk módosítását
kezdeményezzük. A Takarékszövetkezet megállapította, hogy a rendelkezésünkre álló működési
keretösszegre tekintettel, ismét meg tudják adni a hitelt. A módosítás a szerződés 2015. január 1 -től
történő meghosszabbítását tartalmazza, előre láthatóan megegyező opciókkal, mint 2014-ben volt. A
Jászárokszállási Takarékszövetkezet Kőtelki Kirendeltségével a meglévő szerződésünk módosítása
lehetővé tenné, hogy 2015. évben, még viszonylag zökkenőmentesen tudjunk dolgozni.

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan azonban, ismét az önkormányzatok átmeneti segítségét
szeretném kérni a visszafizetésben. Gyakorlatilag 1 napra kell feltölteni a számlát, ekkor rögtön
elkészül a szerződés és már másnap visszautalásra kerül az önkormányzat által befizetett kölcsön.

A Takarékszövetkezet hamarosan megküldi részünkre a befizetési határidőt és a pontos befizetendő
összeget, melyről rögtön értesítést küldök Neked.

Kérném szíves tájékoztatásod arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően,
idén is számíthatunk-e az önkormányzat segítségére.

Előre is köszönöm szíves segítő munkád,

Tisztelettel:

Debreczeni László

KTZVE elnök

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
Iroda:Rákóczifalva, Szabadság tér 4., Pf. 41.
0656/584-009, fax: 0656/584-010
06-70-368-6304
06-70-381-1320

2014.11.19. 11:33



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (XI. 27.) határozata

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének

működési költség átmeneti finanszírozásáról

1. Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület részére kamatmentes kölcsön formájában 500.000.-Ft.,
azaz Otszázezer forint összeget biztosít, mőködési költségeinek finanszírozására. A
kölcsön visszafizetésének határideje 2015. január 31.

2. Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kölcsönszerződés aláírására, mely a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Szöllő si József polgármester

Határidő: 2014. december 31

1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.1 Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
3.! Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport Helyben
4.! Irattár

Szö1lősi~ s
polgármester

Értesülnek:

Szajol, 2014. november 19.



TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Szajol Községi Önkormányzat (cím: 5081 Szajol, Rózsák tere 1.,
képviselő: Szöllősi József polgármester, adószám: 15’732743-2-16), mint tagi kölcsönadó
(továbbiakban kölcsönadó),

másrészről a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület (5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
fsz. 3., elnök : Debreczeni László, bírósági nyilvántartási szám: Kny.6O.O73/2008/8.), mint
kölcsönvevő (továbbiakban kölcsönvevő) között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel:

1.! Felek kijelentik, hogy a kölcsönadó tagja a kölcsönvevő Egyesületnek.

2.! Felek megállapítják, hogy jelen szerződés megkötését az indokolja, hogy a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfej lesztési Egyesület munkaszervezet feladatainak ellátása, kiadásainak kifizetése — a
fmanszírozási rendelet előírásai szerint — utófinanszírozással történik, ami a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfej lesztési Egyesület likviditását érinti.

3.! A kölcsönadó kölcsönad a kölcsönvevő részére a likviditás biztosítása céljából 500.000,-Ft-ot,
azaz Otszázezer forintot, melynek átutalására egy részletben kerül sor. Az összeg utalása 2014.
december 15. napjáig történik, az Egyesület Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Kőtelki
Kirendeltségén vezetett 6940031 ‘7- 10044180-00000000 számú bankszárnlájára.

4.! A szerződő felek rögzítik, hogy a kölcsönadó a tagi kölcsönt a Ptk. rendelkezéseire figyelemmel
kamattal nyújtja. Felek a kamat mértékét évi 0%-ban határozzák meg. A tagi kölcsön nyújtása
határozott időtartamra szól, 2015. január 31. napjáig.

5.! A kölcsönvevő a kölcsönt elfogadja és vállalja, hogy a kölcsön összegét egy összegben
visszafizeti kölcsönadó részére, előzetes egyeztetésnek megfelelően, az OTP Banknál vezetett
11745004-15409326 számú bankszámlára.

6.! Felek kijelentik, hogy kölcsönvevő késedelmes visszafizetés esetén Ptk. szerint meghatározott
mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

7.! Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi Szajol Község
Onkormányzata Képviselő-testületének a /2014. (XI. 27.) számú jóváhagyó határozata.

8.! Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült esetleges jogvitáikat
elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetéssel kívánják rendezni.

9.! Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

A szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyó lag aláírták.

Szolnok, 2014

Szajol Községi Önkormányzat Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
képviseletében cégszerű aláírás
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. november 27-én tartandó ülésére

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási MegáHapodásának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei gazgatósága által 2014. október 13-
án kiadott tájékoztató tartalmazza a választások utáni törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos
teendőket.

Az önkormányzati választásokat követően a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásánál is
szükségessé válik a társulási megállapodás módosítása, mert a társulás tagjainak képviselője
név szerint szerepel a megállapodásban és van köztük olyan, akit a 2014. évi általános
választások alkalmával nem választottak meg, ezért a társulási tanácsnak gondoskodnia kell
módosításáról.
Fenti változások miatt a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált szükségessé.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Szajol, 20 . november 21. . -

polgármester . .
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Határozati javaslat

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (XI. 27.) határozata

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:

1. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében
foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal,
hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi
tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik
érvényessé.

2. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Szöllő si József polgármester

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Integrációs Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

3. Irattár
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./2014. (XI. 27.) határozat 1. számú melléklete

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás tagjai a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 167/C. * (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. ~ - ban
foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítják:

1./ A Társulási Megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

Település Székhely Képviselő

Besenyszög Város Önkormányzata 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. Balogh Zoltán
Út 4. polgármester

Csataszög Község Önkormányzata 5064 Csataszög, Szebb Élet út Pomázi Ferenc
34. polgármester

Hunyadfalva Község Önkormányzata 5063 Hunyadfalva, Árpád Út Vékonyné Házi Eszter22. polgármester

Kőtelek Község Önkormányzata 5062 Kőtelek, Szabadság Út 1 Lovász Tiborpolgármester

Nagykörű Község Önkormányzata 5065 Nagykörű, Május 1 út 1. Dr. Veres Nándorpolgármester

Rákóczifalva Város Önkormányzata 5085 Rákóczifalva, Szabadság Kósa Lajostér2. polgármester

Szajol Község Önkormányzata 5081 Szajol, Rózsák tere 1 Szöllősi Józsefpolgármester
Rákócziújfalu Község 5084 Rákó cziÚj falu, Rákó czi Út Papp János
Önkormányzata 26. polgármester

Szászberek Község Önkormányzata 5053 Szászberek, Kossuth L. Út Alapi József197. polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9 Szalay Ferencpolgármester

Tiszajenő Község Önkormányzata 5094 Tiszajenő, Vasút Út 11. Puskás Béla
polgármester

Tiszasüly Község Önkormányzata 5061 Tiszasüly, Kiséri Út 47 Pollák Tibor
polgármester

Tiszavárkony Község 5092 Tiszavárkony, Endre Hegedüs István
Önkormányzata király Út 37. polgármester
Tószeg Község Önkormányzata

5091 Tószeg, Rákóczi Út 37 Dr. Gyuricza Miklós
polgármester

Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér 1. Molnár Péterpolgármester

Vezseny Község Önkormányzata 5093 Vezseny, Templom Út 1. Szabó Ferencpolgármester

Zagyvarékas Község Önkormányzata 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út Jánosi József
56. polgármester
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2.! A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2014. június 30. napján
kelt, 36/2014. (VI.30.) számú határozatával támogatott Társulási Megállapodás
záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:

„Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2014. június 30. napján kelt, 36/2014. (VI.30.) számú határozatával támogatott Társulási
MegáHapodás hatályát veszti.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a fenntartó
önkormányzatok képviselő-testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napjával megegyező hatállyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:”

6./ A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul
hatályban maradnak.

Záradék:

Az Társulási Megállapodás-módosítást a Szoliioki Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Tanácsa 62/2014. (X. 29.) sz. határozatával támogatta.
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Tár~y: Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségmegosztása ügyében történő
megkeresés.

Tisztelt Címzett!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetésének célja, hogy a jelzőlámpás f’orgalomirányítás
szolgáltatási színvonalát minél magasabb szintre emelje. A jelzőberendezések üzemeltetésére
évente országosan több százmillió forintot fordítunk, emellett többnyire csak a
legszükségesebb korszerűsítésekre, fejlesztésekre marad forrásunk. Ebben az évben EU-s
finanszírozással a teljes főúti hálózaton lévő jelzőberendezésekjelentős fejlesztését valósítjuk
meg. Korszerű vezérlőgépekre cseréljük az elöregedetteket, üzembiztos és alacsony
energiafogyasztású, jobb láthatóságot biztosító LED-es jelzőkre cseréljük az izzósakat és még
számos korszerűsítést végzünk el.

Figyelembe véve a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet (a forgalomirányító jelzőlámpák
követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól) melléklete (A Jelzőlámpás
Forgalomirányítás Szabályzata /FISZ/) 17. pontját, a közös érdekeltségi körbe tartozó
forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségénél a közös teherviselés érdekében a
költségek megosztására van szükség az érdekelt felek között.

„17. Az üzemeltetés alapelvei

17.106. A forgalomirányító jelzó’lámpákat az Út kezelójének kell fenntartania és
működtetnie. Az olyan forgalomirányító jelzőlámpák működtetésénél, ahol a
csomópontba csatlakozó utak neiii azonos útkezelők kezelésében vannak, az
érintett útkezelők közötti — a forgalmi ágak száma által meghatározott érdekeltségi
arány figyelembevételével megkötött — megállapodás az irányadó.

Jelenleg sok esetben a Magyar Közút Nzrt. finanszírozza a teljes, vagy majdnem a teljes
üzemeltetési költséget. A jelzőberendezések a legtöbb esetben azonban nem Társaságunk
érdekében létesültek, ezért indokoltnak tartjuk a részarányos teherviselést. Több érintett
Önkormányzati Hivatallal, illetve egyéb szervezetekkel már kötöttünk ilyen jellegű
együttműködési megállapodást.

A jogszabályi előírást és a pontosabb költségmegosztást megcélozva az érdekeltségi arány
megállapításánál a fénypontok számát tartjuk mérvadónak. A költségek megosztására
országosan egységes módszert dolgoztunk ki, így minden esetben azonos eljárás szerint
történik a költségek részarányos meghatározása.

Szajol Polgármesteri Hivatal

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét az SOS Hungária Ktt. tanúsítja



Költségszámításunk a piaci árakhoz képest 30-35%-kal alacsonyabb, nyereséget nem
tartalmaz, kizárólag a ténylegesen felmerülő költségek biztosítására szolgál, ezért kérjük,
hogy az üzemeltetés, fenntartás arányos részét — jelzőberendezés kiépítettségétől fiiggően
jellemzően ~~25-40% egy, a kettőnk között megkötendő szerződés alapján szíveskedjenek
viselni.. Nem vitatható, hogy a forgalombiztonságot javító jelzőlámpás forgalomirányítások
fenntartása, üzemeltetése közös érdekünk.

Jelen megkeresésünk célja az együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése -

igény esetén személyes egyeztető tárgyalás megtartásával - fenti szempontokat figyelembe
véve.

Váijuk szíves visszajelzésüket az alábbi elérhetőségeinkre:
Cím: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
koll ar.atti1a(2~kozut.hu e-mail címre

Együttal kérjük, hogy adják meg azon kollégájuk elérhetőségét, akivel a továbbiakban a
kapcsolatot tartani tudjuk.

Bízva a sikeres együttműködés reményében.

Budapest, 2014. október 16.

Tisztelettel:

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
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‚j~ecskeméti Att~ a Nagy Zoltán
1’területi igazgató forgaldmtechnikai és kezdési

osztályvezető

Melléklet: együttműködési megállapodás tervezet


