MUTATÓ

ÁOJf_4J~.~.

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-án megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy:

Rendelet sz.

Határozat sz.

1.

Tájékoztató a halászati jog gyakorlásának tapasztalatairól,
a Holt-Tisza hasznosításának kérdéseiről

2.

A szajoli Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási
tevékenységről szóló rendelet

3.

Tájékoztató az Önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó
Gazdasági Programjának végrehajtásáról

4.

A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő
képviselő-testületi határozatok végrehajtásának helyzetéről

53.

5.

Az Önkormányzat 2015. I. félévi munkatervének
meghatározásáról

54.

6.

A 4-es számú főút szajoli leágazásán lévő jelzőberendezés
költségéhez való hozzájárulásról

55.

18.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. december 1 8-án a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötői díszterme
Jelen vannak: Szö hősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Hamar Vilmos, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Németbné Gerecs Judit
k é p v i s e 1 ő k,
Dr. Bartók László jegyző,
Nem képviselő bizottsági tagok: Bordás Imréné, Dr. Kecsmárik László Pénzügyi és Ugyrendi
Bizottság tagjai, Dr. Czif~a Mária, Fejes Károlyné Szociális, Ifjúsági és Kulturális bizottság
tagjai
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető,
Meghívottak részéről: Czékmási Csilla Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgató, Sinka
Edit Szajoli Tiszavirág Ovoda igazgató, FISH-COOP Kft ügyvezető igazgatója: Csoma Gábor
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó
..

KÖZMEGHALLGATÁS
Szöllősi József polgármester Úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket, külön
kiemelve a meghívottakat.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van7fő.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a mai testületi ülésen kerül sor első napirendi pontban a
közmeghallgatásra. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki a közmeghallgatás lehetőségével élni a
megjelentek közül a Képviselő-testület tagjai, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói felé?
Mivel sem kérdés, sem vélemény nem érkezett a közmeghallgatásra, ezért bezárja ezt a
napirendi pontot, és tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nyilvános testületi ülés ezennel
megkezdődik.
INTERPELLÁCIÓ
Szöllősi József: Fogalmazódott-e meg interpellációs kérdés?
Nincs kérdés.
Tájékoztatja a jelenlévő képviselőket, hogy a kiküldött és meghirdetett ülés napirendi
pontjaiban változások vannak, plusz napirendi pont felvételére javaslatot tesz:
Nyilvános ülés keretein belül:
8.1 Napirendi pontban
A 4-es számú főút szajoli leágazásán lévő jelzőberendezés költségéhez való hozzájárulásról
Előadó: Szöllősi József polgármester
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Zárt ülés keretein belül:
3.! Napirendi pontban
Belterületi ingatlanok használatba adásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
Megkérdezi, kíván-e még valaki plusz napirend.
További javaslat napirendi pont felvételére nincs, kéri, hogy kézfeltartással szavazzon, aki
egyetért az Írásban kiküldött és szóban javasolt napirendi pontok megvitatásával.
7 fő igen szavazat
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendet:
A nyilvános ülés nar~irendie:
1. Közmeghallgatás
2. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb
eseményekről és az elvégzett tevékenységről
Előadó: Szöllősi József polgármester
Bernát Julianna alpolgármester
3. A szajoli Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
4. Tájékoztató az Önkormányzat 2011-2014.
Programjának végrehajtásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző

évekre

vonatkozó

Gazdasági

5. A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok
végrehajtásának helyzetéről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
6. Tájékoztató a halászati jog gyakorlásának tapasztalatairól,
hasznosításának kérdéseiről
Előadó: Csoma Gábor, a FISH-COOP Kft. ügyvezető igazgatója

a

Holt-Tisza

7. Az Önkormányzat 2015. I. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: Szöllősi József polgármester
8. a 4-es számú főút szajoli leágazásán lévő jelzőberendezés költségéhez való
hozzáj árulásról
Előadó: Szöllősi József polgármester
9. Egyebek
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A zárt ülés napirendje:
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Némethné Gerecs Judit, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke
2. A szajoli 034/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, szántó művelési ágú ingatlan
haszonbérbe adásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
3. Belterületi ingatlanok használatba adásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Meghívott vendégeinket szeretettel köszöntöm
ülésünkön, javaslom, hogy a halászati jog gyakorlásának tapasztalatairól, a Holt-Tisza
hasznosításának kérdéseiről szóló tájékoztató megvitatásával kezdjük meg munkánkat.
Felkérem Csoma Gábor urat szóbeli tájékoztatójának megtételére.

6./ N a p 1 r e n d
Tájékoztató a halászati
hasznosításának kérdéseiről

102

2yakorlásának

tapasztalatairóL

a

Holt-Tisza

Csoma Gábor: Köszöntöm a képviselő testületi ülésen megjelenteket. Minden évben
tájékoztatást adunk a halászati jog gyakorlásáról, azonban a jelenlegi tájékoztatóm eltér az
eddigiektől, írásos forma mellett képekkel szeretném illusztrálni az elmúlt évben tett
intézkedéseinket. A Holt-Tisza vízpótlása nagyon költséges, ha a folyóból nem tudunk
megfelelő vízmennyiséget nyerni áradás esetében. Az idei évben is meghatározó vízhiánnyal
küszködtünk, bár ezt a fürdőzők nem bánták. A tavalyi évben megkezdtük a Holt-Tisza
partjának a karbantartását, szépül a holtág, és egyre nagyobb híre van, ami számunkra is
kedvező. A dián is látszik, 485 ellenőrzést hajtottunk végre a Holt-Tiszán. Halőreink
megbízhatóak, a törvényi előírásoknak megfelelően próbálják végezni a munkájukat. A fogási
naplókat még nem mindig vezetik pontosan a horgászok, 78 alkalommal történt
figyelmeztetés. 2014. évben is volt haltelepítés öt alkalommal, összesen 13.256 kg ponty
került a Holt-Tiszába, a horgászok nagy örömére. Szeretnénk a jövőben ragadozó halat is
betelepiteni. A telepítésekre hivatalosak voltak a horgászok is és nyomon követhették a
telepítési fázisokat is. Kiemelt feladatunk a halőrzés és a halvédelem. Sajnos elég sok
orvhorgász van, az engedély nélküli horgászat, a három botos horgászat, vagy a hálóval
történő horgászás. Probléma még, hogy sok horgász szemetel, és nem vigyáz a természetre.
Nagyon sok szemetet gyűjtöttünk együtt össze a közfoglalkoztatottakkal. Egyre több
rendezvényt szerveznek a Holt-Tisza partjaira, melyhez mi is kapcsolódtunk és bízom abban,
hogy hagyományt teremtürik egy-egy rendezvény megszervezésével és lebonyolításával.
Megköszönöm az Onkormányzat segítő munkáját és köszönöm figyelmüket. Amennyiben
kérdésük van, válaszolok rá.
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli és a képes tájékoztatást, van-e kérdés, vélemény?
Kerékjártó Tibor: A törpe harcsákat le lehet halászni?
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Csoma Gábor: A törpe harcsa szelektáló lehalászására végrehajtási törvényt készítenek,
azonban ez még nincs kész. Szakembereink szerint, nincs sok törpe harcsa.
Szöllősi József: Nagyon bízom benne, hogy a víz utánpótlására kiírt pályázat a következő
évben megvalósul és a 26 km-es szakasz elkészültével ez a gond is megoldódik. Tiszapüspöki
polgármesterével is beszéltem, tervezi, hogy egy komplett gátrendszert épített ki az 5. és 6.
közötti szakaszon, ezáltal a tiszapüspöki horgászok is kialakíthatnak horgászhelyeket. Ha a
tervezett program megvalósul, akkor a holtág vízminősége is javulni fog. Amennyiben
további vélemény nincs, még egyszer köszönjük a tájékoztatást és bízunk abban, hogy az
elkövetkező években is szoros együttműködésünk lesz a gazdasági társasággal és
mindannyiunk álma megvalósulhat.
A tájékoztató után a napirendi ponthoz meghívott Csoma Gábor ügyvezető elhagyja a hivatal
dísztermét.

2.! N a p 1 r e n d
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
és az elvé2zett tevékenysé2ről
(Irásos tájékoztatók a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: December 2-án volt a vasúti katasztrófa 20. évfordulója alkalmából
megemlékezés, melyről CD készült, melyet bárki megnézhet. Az Ertéktár Napi rendezvény
nagyon különleges volt, javaslom, hogy a következő évben önkormányzatunk is kutassa fel
értékeinket az elkövetkező nemzedék számára. A 25 éves egyesülettörténeti kiállításra a
Szegfh Klub és Oszirózsás Klub is készült, erről egy kiadványt is kiadásra került, szeretném
körbeadni megtekintésre. A Tiszapüspöki Társulási Tanács ülésén aláírásra kerültek a
számlák, azonban közel 33 millió forintot visszatartottak hiánypótlási munkálatokra. Már több
helyen is szakadások és süllyedések vannak, tehát vissza fogják hívni a kivitelezőt a
javításokra.
Bernát Julianna: Szóbeli kiegészítésem nincs.
Szöllősi József: Kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom azzal, hogy aki a két tájékoztatóban leírtakkal
egyetért, és azt tudomásul veszi, kézfeltartással szavazzon.
7 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a két tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.
3.! N a p 1 r e n d
A szaj oil Holt-Tisza védelméről és a víz2azdálkodási tevékenysé2ről
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Az együttes bizottság javaslata alapján a 36. ~-ban szereplő 2 m-es sávot 5
m-re jelöljük ki. Van-e ezzel kapcsolatosan vélemény, kérdés?
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Nincs.
Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, annak rendeleti rangra történő emelésével,
kézfeltartással jelezze.
7 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014. (XII. 18.) rendelete
a szajoti Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

4.! N a p i r e n d
Tájékoztató az Önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasá2i Programjának
végrehajtásáról
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot is megtárgyaltuk, további
szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdés, vélemény?
Bernát Jutianna: Úgy gondolom, hogy ezek az eredmények az apparátus dolgozóit is
minősítik. Nagyon jól végzik a munkájukat és ezúton is szeretném megköszönni segítségüket.
Kívánom, hogy az elkövetkező öt évben is támogassanak bennünket, és tovább segítsék
munkánkat.
Szöllősi József: Köszönöm az apparátus nevében. Van-e még vélemény?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom azzal, hogy aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért,
és azt tudomásul veszi, kézfeltartással szavazzon.
7 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.
5.! N a p i r e n d
A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok
vé2rehajtásának helyzetéről
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
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Kötelező napirendi pont, tulajdonképpen egy adminisztratív feladat,
tájékoztatást kell adni a képviselő testületi határozatok végrehajtásáról. Amennyiben kérdés
van, válaszolok rá.
Dr. Bartók László:

Köszönjük a kiegészítést, ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény van-e?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslattal.
Szöllősi József:

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2014. (XII. 18.) határozata
a lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok
végrehajtásának helyzetéről

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben meghozott, lejárt határidejű,
valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót
az alábbiak szerinti részletezettséggel elfogadja:

A határozat száma

A határozat tárgya

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

Szajol Község Önkormányzatának 2014. évre
vonatkozó Szajol Község Önkormányzatának
Saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3. ~
1/2014. (II. 5.)

2/2014. ‚~R

(1) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható
összegéről
A Szajoli Tiszavirág Óvoda nyári zárva
tartásának meghatározásáról

3/2014. (II. 5.)

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási megállapodásának módosításáról

4/20 14. (II. 5.)
5/2014. (II. 5.)

Szajol Községi Önkormányzat 2014. évi
összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
Csatlakozási szándéknyilatkozatról a KTZVE
2014-2020. közötti programozási időszakról

teljesítve

teljesítve
2014. február 28.

teljesítve

2014. június 30.

teljesítve

2014. február 28.

teljesítve

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
6/2014. (II. 5.)
Z/’7/2014. (II. 5.)
Z/8/20 14. (II. 5.)

intézmények fejlesztése, felújítása pályázat
beadásáról és a szükséges önerő biztosításáról
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel
kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben
meghatározott bérleti díjról
Belterületi ingatlanok bérbeadásáról

teljesítve

2014. február 28.

teljesítve

2014. március 31.

teljesítve
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A határozat száma

9/2014. (II. 26.)

10/2014. (II. 26.)

11/2014. (III. 13.)
12/2014. (III. 13.)
Z/1 3/2014. (III. 1 3.)
Z/1 4/2014. (III. 13.)

Z/15/2014. (III. 13.)

16/2014. (IV. 1.)

17/2014. (IV. 29.)

18/2014. (IV. 29.)

19/20 14. (IV. 29.)
20/2014. (IV. 29.)
21/20 14. (IV. 29.)
Z/22/2014. (IV. 29.)

Z/23/2014. (IV. 29.)

A határozat tárgya
A KEOP-1. 1. 1/C/l 3-00 15 azonosító számú
„A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási
Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel”
című projekt, pályázat indításához szükséges
intézkedésekről
A 2014. április 6-án sorra kerülő
országgyűlési képviselők választásán
közreműködő szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztásáról
A Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményben, a
2014/2015. nevelési évre, az óvodai beíratás
időpontjának meghatározásáról
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Továbbképzési
Programjáról
Belterületi ingatlanok használatba adásáról
A Szajol, Kölcsey Ferenc út 30. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás ismételt
bérbeadásáról
A Szajol, Kölcsey Ferenc Út 30. szám alatti,
1355/All és 1355/A12 helyrajzi számú,
önkormányzati tulajdonú, volt iskola épület és
lakás bérbeadásáról
A „Szajol Községi Önkormányzatának
közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállítása”
tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről
A 2013. évi költségvetési ellenőrzések
tapasztalatairól
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról,
valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása és Nagykörű Község
Önkormányzata között kötendő
önkormányzati befizetésekről szóló
megállapodás jóváhagyásáról
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Továbbképzési
Programjának és Beiskolázási terveinek
jóváhagyásáról
A Rendőrség önkormányzati támogatásáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetség önkormányzati
támogatásáról
„Szajol Községért Kitüntető Díj”
adományozásáról
A Szajol, Ady Endre Út 27. szám alatti, 1334
helyrajzi számú ingatanra vonatkozó Lk 2 jelű
építési övezeti besorolás előírásai
alkalmazásának a felfüggesztéséről

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

teljesítve

2014. március 17.

teljesítve

2014. március 30.

teljesítve

2014. április 30.

teljesítve

2014. március 15.

teljesítve

folyamatos

teljesítve

2014. március 31.

teljesítve

teljesítve

teljesítve

2014. május 31.

teljesítve

2014. december 31.

teljesítve

2014. május 31.

teljesítve

2014. május 31.

teljesítve

2014. június 28.

teljesítve

teljesítve
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A határozat száma

A határozat tárgya

25/2014. (V. 29.)

Szajol Község Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadásáról
A kéményseprő-ipari szolgáltatás
űnanszírozásáról

26/2014. (V. 29.)

Szajol településen 2013. évben végzett
gyermeki óléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátására vonatkozó átfogó értékelés

24/20 14. (V. 29.)

Z/27/2014.

(V.

29.)

28/20 14. (VII. 03.)
Z/29/2014. (VII. 03.)

Z/30/20 14. (VII. 03.)

A végrehajtás
határideje

teljesítve
teljesítve

teljesítve

elfogadásáról
„Szajol Község Díszpolgára” cím
adományozásáról
Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. II. félévi munkatervéről
A Szajol, Fő út 6. szám alatti épület
bérbeadásáról szóló 82/2013. (XI. 12.)
határozat módosításáról
Szajol Község Önkormányzata fenntartásában
és működtetésében lévő intézmények ellátási
körébe tartozó óvodások, iskolások, szociális
ellátásra jogosultak, valamint az
önkormányzati intézmények dolgozói részére

A végrehajtás
helyzete

teljesítve
teljesítve

teljesítve

2014. szeptember 30.

teljesítve

menü rendszerű étkeztetés biztosítása
tárgyban kiírt, közbeszerzési ajánlati felhívás
elfogadásáról
31/2014. (VII. 24.)

Szajol község honlapjának karbantartásáról

2014. augusztus 15.

teljesítve

32/2014. (VIII. 28.)

A 2014. október 12. napján tartandó helyi
önkormányzati képviselők és polgármester
választáson közreműködő helyi választási

2014. augusztus 31.

teljesítve

33/20 14. (VIII. 28.)

bizottság tagjainak megválasztásáról
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról

2014. szeptember 30.

teljesítve

A Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol
34/2014. (IX. 11.)

35/2014. (IX. 11.)
36/2014. (IX. 25.)

Községi Önkormányzat tulajdonában álló
főzőkonyha üzemeltetésével” tárgyában a kiírt
közbeszerzési eljárás eredményéről
Szajol település víziközműveinek gördülő
fejlesztési tervének jóváhagyásáról
Szajol Község Önkormányzatának 2014. ~
féléves gazdálkodásáról

teljesítve

2014. szeptember 15.

teljesítve
teljesítve

37/2014. (IX. 25.)

A Szajoli Tiszavirág Óvoda csoportjaiban a
maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről

teljesítve

38/2014. (IX. 25.)

A Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjéről

teljesítve

Z/39/2014. (IX. 25.)

Z/40/20 14. (IX. 25.)

A Szajol, Erkel F. tér 4. szám alatti, 269/4
hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról
A szajoli 058/2 helyrajzi számú, 933 m2
területű, kivett udvar művelési ágú,
önkormányzati tulajdonú, ingatlan
értékesítéséről

2016. március 31.

folyamatban

teljesítve
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A határozat száma
Z/4 1/2014. (IX. 25.)

42/2014. (X. 03.)

A végrehajtás
határideje

A határozat tárgya
A Szajol, Fő Út 34/A. szám alatti, 594
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú,
szolgálati lakás bérbeadásáról
A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására pályázat
benyújtásáról

A végrehajtás
helyzete

2014. szeptember 30.

teljesítve

2014. október 6.

teljesítve

43/20 14. (X. 22.)

A Polgármesteri program elfogadásáról

teljesítve

44/20 14. (X. 22.)

Az alpolgármesteri tisztség betöltéséről

teljesítve

45/20 14. (X. 22.)
46/2014. (X. 22.)
4’7/2014. (X. 22.)

48/20 14. (X. 22.)

49/20 14. (XI. 27.)
50/2014. (XI. 27.)
51/2014. (XI. 27.)

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a
Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztásáról
A polgármester illetményének ~S
költségtérítésének megállapításáról

teljesítve
teljesítve

Az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapításáról
a Szajol Községi Önkormányzatának
közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállítása
tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőri
tervének jóváhagyásáról
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési
Egyesület munkaszervezetének működési
költség átmeneti finanszírozásáról
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról

teljesítve

teljesítve

teljesítve
2014. december 31.

folyamatban

2014. december 31.

folyamatban

Az „Egészségház Felújítása és Komplex
52/2014. (XII. 02.)

Akadálymentesítése” megvalósítására építési
beruházás tárgyában a kiírt közbeszerzési

teljesítve

eljárás eredményéről

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Igazgatási csoport Helyben
3. Irattár

7.! N a p i r e n d
Az Onkormányzat 2015. I. félévi munkatervének meghatározása

(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A jegyző Úrral közösen elkészítettük a munkatervet. Kérdés, vélemény,
esetleg javaslat?

Nincs.
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Kérem, aki a 2015. I. félévi munkatervvel egyetért, kézfeltartással jelezze.
7 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot:
Szaj ol Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2014. (XII. 18.) határozata
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. I. félévi munkaterve

Szajol Község Önkormányzata a 2015. I. félévre vonatkozó munkatervét az alábbiakban
határozza meg:
Február
1.! Előterjesztés Szajol Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére
Előadó: Szöllősi József polgármester
2.! Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről, az
intézmény 2015. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Czékmási Csilla igazgató
3.! A közművelődés, a sport és szabadidős tevékenység alakulása, különös tekintettel a
község ifjúságának helyzetére
Előadó: Czékmási Csilla igazgató
Kun Mihály Szajol Községi Labdarágó Klub elnöke
4.! Beszámoló a településen működő civil szervezetek 2014-ben végzett munkájáról, a
tevékenységük jövőbeni lehetőségeiről
Előadó: Bernát Julianna alpolgármester, TCK elnöke
5.! Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Március
1.! Az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester
2.! Tájékoztató a parlagfű elleni védekezés 2014. évi tapasztalatairól és a 2015. évi
feladatokról
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

‚‚

3.! Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről az eddig eltelt időszak tapasztalatairól
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

Április
1.! Beszámoló Szajol Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Szöllősi József polgármester

2.! A 2014. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szekeres Edit gazdaságvezető
3.! Tájékoztató Szajol község közbiztonságának és közrendjének helyzetéről
Előadók: Körzeti megbízottak

Május
1.! Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről
Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója
Bódi Krisztina telephelyvezető
2.! A 2014. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi munka értékelése
Előadó: Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető
3.! Tájékoztató a település közterületeinek, közútjainak áliapotáról, továbbfejlesztésük
lehetőségeiről
Előadó: Szöllősi József polgármester
4.! A település mezőgazdaságának helyzete az aktuális feladatok meghatározása
Előadó: Falugazdász

Június
1.! Tájékoztató az Idősek Klubja működésének tapasztalatairól
Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója
Zeleiné Kovács Agnes klubvezető
2.! Tájékoztató Szajol község Helyi Esélyegyenlőségi Programja végrehajtásának
helyzetéről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
3.! Tájékoztató a Sportcsarnok kihasználtságának, iHetve hasznosításának kérdéseiről
Előadó: Szöllősi József polgármester
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4.! Szajol Község Önkormányzata
munkatervének elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Képviselő-testületének

8.! N a p 1 r e n d
A 4-es számú főút szajoli leáEazásán lévő
hozzájárulásról
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

2015.

jelzőberendezés

II.

félévi

költsé2éhez való

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk a napirendi pontot, továbbra is az a
véleményem, hogy nem járulunk hozzá a jelzőberendezés költségeihez. Van-e kérdés ezzel
kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.
7 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
Szaj ol Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2014. (XII. 18.) határozata
a 4-es számú főút szajoli leágazásán lévő jelzőberendezés költségéhez való
hozzáj árulásról
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. által közölt a 4-es számú főúton a szajoli leágazásnál lévő közúti
jelzőberendezés költségeihez nem kíván hozzájárulni.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
3. Irattár

9.! N a p 1 r e n d
E2yebek
Szöllősi József: A közelgő ünnepek miatt a Polgármesteri Hivatal nyitva tartása megváltozik:
december 22-én és 23-án az ügyfélfogadás 8,00 órától
12,00 óráig lesz, ügyeleti
beosztásban dolgoznak munkatársaink. Ugyanez a beosztás lesz december 29-én és 30-án is,
—
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31-én zárva lesz a hivatal. Minden kedves képviselő-társaninak és megjelenteknek békés,
boldog ünnepeket és jó pihenést kívánok. Van-e valakinek közérdekű bejelentése?
Amennyiben nincs, nyilvános ülésünket bezárom, a testület zárt üléssel folytatja tovább
munkáját.

K.m.f.

Szöllősi
f
polgármester
‚‘

P~.

.~(k~Lász1ó
Pjegyző

JELENLÉTI

ÍV

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános üléséről
2014. december 18-án

1.

Szöllősi József

polgármester

2.

Bernát Julianna

alpolgármester

3.

Berkesiné Csmger Gabriella

képviselő

4.

Hamar Vilmos

képviselő

5.

Kerékjártó Tibor

képviselő

6.

Kovács Károly

képviselő

7.

Némethné Gerecs Judit

képviselő

Dr. Bartók László

jegyző

Nem képviselő bizottsá2i ta2o :
Bordás Imréné

Pénzügyi és Üg~endi Biz. ta~a

Dr. Kecsrnárik László

Pénzügyi és Üg~endi Biz. ta~a

&

Dr. Czifra Mária

Szociális, I~. és Kult. Biz. tagja

~

Fejes Károlyné

Szociális, If]. és Kult. Biz. tagja •••~‘~k’

.... ~

~. •~

\

.~

.

..~

Pol2ármesteri Hivatal részéről:
Szekeres Edit

gazdaságvezető

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető

O

Me2hívottak:
Boldog István
Dr. Szűcs Sándorné

országgyűlési képviselő
könyvvizsgáló

Czékmási Csilla

Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

Sinka Edit

Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató

Bódi Krisztina

SZKTT Szajoli Telephely vezető

Lengyel István

esperes

Csoma Gábor

Fish-Coop Kit ügyvezetője

.. ~

Lakossá2 részéről:
Név

Lakcím:

Aláírás:

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

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Szajo 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. december 18-án (csütörtökön)

16g00 órai kezdettel

közme2hall2atással egybekötött ülést tartg

melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
A nyilvános ülés napirendje:
1. Közmeghallgatás
2. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről és
az elvégzett tevékenységről
Előadó: Szö hősi Józsefpolgármester
Bernát Julianna alpolgármester
3. A szajoli Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
4. Tájékoztató az Önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának
végrehajtásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
5. A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok
végrehajtásának helyzetéről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
6. Tájékoztató a halászati jog gyakorlásának tapasztalatairól, a Holt-Tisza hasznosításának
kérdéseiről
Előadó: Csoma Gábor, a FISH-COOP Kfl. ügyvezető igazgatója
7. Az Önkormányzat 2015. I. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: Szöllősi József polgármester
8. Egyebek

2
A zárt ülés napirendje:
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Németbiié Gerecs Judit, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke
2. A szajoli 034/1 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, szántó művelési ágú ingatlan
haszonbérbe adásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
A nyilvános ülés napirendje a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtárban megtekinthető!

Szajol, 2014. december 12.
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Szöllősi
polgarmes
‘

-

~
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FISH-COOP KFT.
5500 Gyomaendrőd, Áchiin A. utca 3/1.
Telefon: 06-56/599-341, 06-66/386-535, 06-66/386-437
Fax: 06-56/446-016, 06-66/386-437
E-mail: ~.csoma~,t-online.hu, korosihalasz. szovetkezet(~u~cmail.hu,

2014. évi intézkedések a Szajol Holt-Tiszán.
258 napon, 485 ellenőrzést hajtottunk Végre a Szajol Holt-Tiszán.
2014. 02. 18. engedély nélküli horgászat
2014. 02. 22. engedély nélküli horgászat

3 db

2014. 03. 01. fogási napló nem vezetése

2 db

2014. 03. 30. három botos horgászat
2014. 05. 03. engedély nélküli horgászat

2db

2014. 05. 23 2 db 60 rn-es háló felszedése
2014. 07. 06. három botos horgászat
2014. 07. 21. 3 db 60x80 m-es háló felszedése
2014. 10. 01. engedély nélküli horgászat
2014. 11. 25. 1 db 80 rn-es háló felszedése
Ez évben 78 alkalommal volt figyelmeztetés fogási napló nem vezetése miatt.

2014. évi telepítések Szajol Holt-Tisza
Dátum

megnevezés

kg

nettó érték

2014. 03.14.
2014. 03.28.
2014. 05.29.
2014. 06.12.
2014. 08.08.
Összesen:

Ponty II.
Ponty II.
Ponty II.
Ponty II.
Ponty II.

3.055 kg
3.401 kg
1.300 kg
4.000 kg
1.500 k~
13.256 kg

1.833.000,-Ft
2.040.600,-Ft
780.000,-Ft
3.302.000,-Ft
900. 000~-Ft
8.855.600,-Ft

ny.
fly.
ny.
fly.
ny.

Kelt: Gyornaendrőd, 2014. december 10.

FISH..coop Kft.

5500 Gyomaendrőd Áchjm A. út 31j.
Mószám: 13334743204
*3*

Csoma Gabor
ügyvezető

Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajo1~ Rózsák tere 1.

Tájékoztató
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 18-án tartandó ülésére
a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Nov. 28.
29.
30.

40 éves a Tiszavirág Óvoda nyitórendezvény
Véradók vacsora estje a Közösségi Házban
Egyháztanács tagság eskütétele

Dec. 1.

Kistérségi elnökségi és tanács ülés
TCK ülés
Katasztrófavédelmi felkészítés
Megemlékezés a vasúti katasztrófa 20. évfordulója alkalmából
Soron kívüli testületi ülés
Krónika szerkesztése
Mikulás Kuckó
Értéktár Nap rendezvény a Közösségi Házban
PálinkafZ~ző bemutatkozása a Vasutaskörben
Szegfű Klub Karácsonya
Oszirózsás Klub Karácsonya
Mozgássérültek évzáró rendezvénye
Egyháztanács alakuló ülés
SZASZR Társulási ülés
Egyesülettörténeti kiállítás az Aba-Novak AGORA Kulturális Központban
TCK ülés
Idősek Klub Karácsonya
Kistérségi elnökségi és tanács ülés
Mindenki Karácsonya
Tiszapüspöki Társulási Tanács ülés
Ovodai Karácsony
Bizottsági ülés
Testületi ülés

2.

3.
4-5.

8.
9.
11.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

—
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Szöllősi Józ’f
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Szajol Község Alpolgármesterétől
5081. Szalotq Rózsák tere 1.
TeL/Fax: 56/446-447.
Tájékoztató
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 18-án tartandó ülésére
a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Nov. 28.
29.

Óvodai ünnepség —40 éves az óvoda
Véradó vacsorán való részvétel

Dec. 1.
2.

TCK ülés
A vasúti katasztrófa 20. évfordulójára rendezett megemlékezésen és misén való
részvétel
Mikulás kuckójának megtekintése
Szegfű Klub évzáró rendezvénye
Őszirózsás Klub évzáró rendezvénye
Mozgássérültek évzáró rendezvénye
TCK ülés
Mindenki Karácsonya
Bizottsági ülés
Testületi ülés

5.
9.
11.
13.
15.
17.
18.

Szajol, 2014. december 18.

Bernát Juhanna
alpolgármester

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a szajoli Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről
Szajol Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében elj árva, figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv., valamint a természet védelméről Szóló 1996. évi LIII. tv.
rendelkezéseire, a Holt-Tisza védelme érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.~ A rendelet célja, hogy Szajol és Tiszapüspöki községek között, a Tisza folyó
bal partján, a Fegyvernek-Szajoli (64. sz.) belvízrendszerhez tartozó 64/C-s
szajoli belvíz-öblözetben elhelyezkedő holtág természeti és biológiai
értékeinek védelmét biztosítva segítse elő a rendeltetésszerű hasznosítást, a
továbbhasznosítás lehetőségeit és szabályozza a vízgazdálkodási
tevékenységet.
Fogalom meghatározások
Víz2azdálkodás: a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek
megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás).
Vízhasználat: az a tevékenység, amelynek következménye a víz lefolyási,
áramlási viszonyainak, mennyiségének, minőségének, továbbá a medrének,
partjának a víz hasznosítása érdekében való befolyásolása.
Vízhasználó: az a természetes személy, jogi személy és a természetes
személyek jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasága, aki
(amely) vizet szolgáltatás teljesítésére, vagy Saját céljaira vesz igénybe.
Vízi-munka: az a tevékenység, amelynek az a rendeltetése, hogy a víz
lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét, vagy minőségét, medrét, partját
a vizek kártételeinek elhárítása, a víz hasznosítása, minőségének és
mennyiségének megfigyelése, ásványi és földtani kutatások végzése, ásványi
nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja.
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Vízi-létesítmény: az a mű (vízi-közmű), műtárgy, berendezés, felszerelés,

vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási
viszonyait, mennyiségét, vagy minőségét, medrének vagy partj ának
állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása (ideértve a vízi-közművekkel
végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást), minőségének és
mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése,
vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja.
Közcélú vízi-létesítmény: amely az államnak, illetve a helyi
önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait,
különösen a vízi-közművekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei elleni
védelmet, a vízkészletek feltárását, megóvását, hasznosítását, pótlását és
állapotának figyelemmel kísérését, a vízkészlettel való gazdálkodását
szolgálja,
Saját célú vízi-létesítmények: rendeltetésük szerint Üzemi, háztartási,
mezőgazdasági vízellátást (így például szennyvízelhelyezést, átvezetést,
tisztítást, öntözést) vízkár-elhárítási, víztisztítási, vízerő hasznosítási
feladatokat ellátó művek.
Vízkészlet-gazdálkodás: azoknak a tevékenységeknek az összessége,
amelyeknek célja a vizek használatára irányuló igények kielégítése oly
módon, hogy ennek következtében a vizek állapotában visszafordíthatatlan
változás ne következzék be és a vízkészlethez való hozzáférés lehetősége ne
csökkenjen.
Közfeladat: az államnak, a helyi önkormányzatnak és a társulatnak a
hatályos törvényekben megjelölt feladatai, továbbá a tulajdonukban, illetve
használatukban lévő vizek és vízi-létesítmények tulajdonlásából, vagy
használatából eredő feladatai.
Közérdek mértéke: a közfeladatoknak a külön jogszabályban
meghatározott személyi és tárgyi feltételekre is figyelemmel megállapított
színvonalon történő ellátása.
Meder: a vízfolyást, vagy állóvizet magában foglaló természetes mélyedés,
vagy kiépített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a víz
rendszeresen elborít.
Mező~azdasá2i célú víz2azdálkodás: a mezőgazdaság feladatait, érdekeit
szolgáló vízhasznosítási és vízkár-elhárítási tevékenység a kizárólagos
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állami tulajdonban lévő vizek és közcélú vízi-létesítményekkel összeft~ggő
feladatok, valamint a vízügyi hatósági hatáskör gyakorlása kivételével.
Védmű: a vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízi-létesítmény.
Védőterület (ideértve a védősávot): az üzemelő, illetve a tervezett
vízkivételi műveket körülvevő terület, amelyet a vízkivétel mennyiségi,
minőségi védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban
kell tartani
-

-

Vízbázis: vízkivételi művek által hasznosításra igénybe vett, illetve arra
kijelölt terület vagy felszín alatti térrész és az onnan kitermelhető vízkészlet
a meglévő, illetőleg a tervezett vízbeszerző létesítményekkel együtt.
Vízfolyás: minden olyan természetes, vagy mesterséges terepalakulat,
amelyben állandóan, vagy időszakosan víz áramlik.
A rendelet hatálya kiterjed
2.~ (1) A község közigazgatási határain belül elhelyezkedő, önkormányzati
tulajdonban lévő, illetve az önkormányzatnak üzemeltetésre átadott HoltTisza vizére, medrére és partjaira, vízparti növedékeire,
(2) A vízi-munkákra és vízi-létesítményekre, továbbá minden olyan munkára
és tevékenységre, amely a holtág vizének folyási, áramlási viszonyait,
mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának állapotát érinti,
(3) A lakossági, mezőgazdasági, halászati és egyéb vízigények kielégítését
szolgáló vízhasználatokra, a vízi környezettel kapcsolatos hasznosítási
formákra,
(4) A fenti tevékenységekkel kapcsolatba kerülő valamennyi természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki.

4

II. fejezet
Tulajdon-és vízjogi rendelkezések
3.~ (l)A Holt-Tiszával összernggő tulajdonjogi viszonyok:

Hrsz.
045/1
045/2
053
055
056/1
057
046
041/3
043/a
043/b
Összesen:

Terület
ha
m2
23
1
10
12
17
5
3
1
74

1506
1817
2503
699
1028
2417
5229
3872
1265
4443
4779

Művelési ág
Kivett,
Kivett,
Kivett,
Kivett,
Kivett,
Kivett,
Kivett,
Kivett,
Kivett,
Kivett.

Holt-Tisza töltés
Tisza-Holtág
Tisza-Holtág
Tisza-Holtág
Holt-Tisza töltés
Tisza-Holtág
Tisza-Holtág
Tisza-Holtág
csat. és sziv. telep
véderdő

Ebből:
A szajoli önkormányzat tulajdona:
A tiszapüspöki önkormányzat tulajdona:
Szajoli Egyetértés Szövetkezet tulajdona:

Tulajdonos
Szajoli Önkormányzat
Szajoli Onkormányzat
Szajoli Onkormányzat
Szajoli Onkormányzat
Szajoli Onkormányzat
Szajoli Onkormányzat
T.püspöki Onkormányzat
Szajoli Egyetértés Szöv.
Szajoli Onkormányzat
Szajoli Onkormányzat

46 ha 7436 m2
17 ha 5229 m2
5 ha 3872 ni2

(2) A holtág tóegységeinek területe összesen: 69 ha 6537 m2.
(3) A szajoli Holt-Tisza ágon történő halászati jog gyakorlásának módjáról a
Szajoli Holt-Tisza Társult Halászati Közösség jogosult rendelkezni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott halászati közösség jogosult a HoltTisza halászati jogát haszonbérbe adni.
4. ~ Tiszapüspöki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/1993. (VI. 15.)
számú határozatával a tulajdonában lévő 046 hrsz-ú területre vonatkozóan
üzemeltetési jogát átruházta Szajol Község Onkormányzatára.
5.~ A Szajoli Egyetértés Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet
Szajol Község Onkormányzatával kötött külön megállapodás alapján a
tulajdonában lévő, 041/3 hrsz-ú terület üzemeltetési jogát átruházta Szaj ol
Község Onkormányzatára.
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6.~ A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség Szajol Község Önkormányzata részére vízjogi üzemeltetési
engedélyt adott. A Szaj oh Holt-Tisza üzemeltetéséhez a 4924-7/2011.
számú határozata alapján 2016. július 15-ig hozzájárult.
7.~ A Szajohi Holt-Tisza funkciói:
a)- belvíztározás
b)- öntözővíz tározás
c)- halászat, horgászat
d)- jóléti hasznosítás
8.~ A Holt-Tisza vízjogi adatai:
a)- vízgyűjtő területe: 2000 ha
b)- hossza: 7845 m
c)- átlagos vízmélysége: 2,0 2,5 m
d)- átlagos szélessége: 120 m
e)- ökológiai vízszint: 82,00 mBf
f)- öntözési üzemvízszint: 82,45 mBf
g)- maximális vízszint: 82,53 mBf
h)- mértékadó vízmérce: “0” 82,00 mBf, a halásztelepi áttöltésnél
i)- Vízügyi felügyelet szempontjából: II. kategória
-

III. fejezet
Vízi-létesítmények, vízigényekkel kapcsolatos rendelkezések
9.~ A Holt-Tiszán a 043a helyrajzi számon elhelyezkedő szivattyútelep közcélú
vízi-létesítmény, amely ellátj a az üzemeltetési engedélyben meghatározott
vízgazdálkodási feladatokat.

1O.~ (1) A Holt-Tiszán saját célú vízi-létesítmények üzemi, mezőgazdasági,
háztartási (magán) jellegű vízellátási feladatok céljából üzemeltethetők.
(2) A vízi-létesítmény üzemeltetése engedélyköteles.
11.~ (1) A Holt-Tisza vízterületén vízi-állások létesíthetők és használhatók, a víz
közterületi partszakaszaihoz kapcsolódóan.
(2) A vízi-állások létesítésére és használatára jelenleg az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági elj árásokról és ellenőrzésekről, valamint az
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építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
12.~ A Holt-Tisza vízkészletét csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy
az ökológiai vízszint mértéke biztosítható legyen.
13.~ A vízigények kielégítésének sorrendje:
a)- haltenyésztési,
b)- mezőgazdasági,
c)- természetvédelmi vízhasználat.
14.* A gazdasági vízhasználóknak (öntözés, halászat) vízjogi üzemeltetési
engedéllyel kell rendelkezniük.
15.~ (1) A víz igénybevételére a vízhasználó vízszolgáltatási szerződést köteles
kötni a Polgármesteri Hivatallal.
(2) Vízigény kielégítése csak az Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott
mértékig biztosítható.
16.~ A vízigény nem elégíthető ki, ha az indokolatlan, vagy a rendelkezésre álló
vízkészlet mennyiségi és minőségi védelmének érdekét, vagy egyéb
gazdasági érdeket sért.
17.~ Ha a felhasználható vízmennyiség természeti, vagy egyéb elháríthatatlan
okból csökken, a vízhasználat kártalanítás nélkül korlátozható,
szüneteltethető, vagy a biztonsági követelmények megtartása mellett
megszüntethető.
IV. fejezet
Használati díj rendelkezései
18.~ A vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízhasználók vízkészlet
járulékot kötelesek fizetni az engedélyükben meghatározottak szerint.
19.~ A Holt-Tisza vízhasználóira megállapított vízfelhasználási díj:
a) kert művelési ágú zártkerti ingatlan esetében:
2.000.- Ft+AFA!év.

7

b) mezőgazdasági rendeltetésű f~őldterület (1000 m2 felett) esetében:
15.- Ft+ÁFA!m3.
2O.~ A vízhasználatra a Polgármesteri Hivatalnak szerződést kell kötni a
hasznosítókkal.
21.~ A vízhasználat jogszerűségének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal végzi.
22.~ Az önkormányzat képviselő-testületének joga a díjak felülvizsgálata,
módosítása, minden év december 31-ig.
V. fejezet
Környezetvédelmi rendelkezések
23.~ A súlyos fertőzést előidéző tömeges halpusztulás esetén a halászati jog
haszonbérlője köteles az észlelést követően az azonnali intézkedést
megtenni a védekezésre, különösen az eltávolítás és megsemmisítés
vonatkozásában.
24.~ (1) A Holt-Tisza vízszintjének szabályozásával a környező térségek talajvíz
viszonyai is állandósulnak, ezért fertőző, vagy szennyező anyag talaj on,
vagy talajban történő elhelyezése tilos.
(2) A tilalom megszegője szabálysértést követ cl és köteles saját költségén
az eredeti állapotot visszaállítani.
25.~ A Holt-Tisza medrébe haszonállatot semmilyen céllal beengedni nem lehet.
26.~ (1) A Holt-Tisza vízterületébe a szerves anyagok bejuttatása szigorúan tilos.
(2) Tilos a szennyvizeknek (kommunális, házi, ipari) a holtágba vezetése.
(3) Holt-Tisza menti ingatlanok tulajdonosai a keletkező szennyvizeket
kizárólag zárt, szivárgásmentes gyűjtőaknákba helyezhetik el, ezek
rendszeres ürítéséről kötelesek gondoskodni.
27.~ (1) A Holt-Tisza ökológiai és tájesztétikai szempontjainak érvényesítése
érdekében folytatni kell a környezet rehabilitációját.
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(2) A természetvédelmi érdekek sérelme nélkül biztosítani kell a vízi
növényzet (nád) időszakos eltávolítását, a parti területek kaszálását, a
partok karbantartását.
28.~ A Holt-Tisza teljes szakaszán TILOS fürödni!
29.~ A Holt-Tisza vízkészletéből az engedélyezett vízkivételt biztosító
berendezések, gépek üzem- és kenőanyagai nem szennyezhetik a talajt,
talajvizet és nem kerülhetnek a mederbe. Az ilyen vízkivételi mű
üzemeltetőjének kötelessége a biztonságos és szennyezés-mentes
motorüzem biztosítása.
3O.~ (1) Ha a gondatlan kezelés, vagy használat következtében a vízfelületen, ill.
a parti sávban rendkívüli környezet-szennyeződés következik be, ennek
elhárítása a károkozó kötelessége.
(2) Amennyiben a vízminőség-védelmi kárelhárítás műszaki feladatait nem
végzi el azonnali beavatkozással, a Polgármesteri Hivatal a károkozó
költségére a műszaki beavatkozást megrendeli az erre illetékes
szervezetnél.
(3) A káreset bekövetkezéséről a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőséget, valamint a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóságot tájékoztatni kell.
31.~ A víz minőségében okozott károk elhárításának költségei a károkozót
terhelik, mely felelősség alól nem mentesít a szabálysértés során kiszabott
bírság.
32.~ A Holt-Tisza mentén elhelyezkedő vízi-növényzet rongálása, égetése
valamennyi évszakban szigorúan TILOS!
33.~ A Holt-Tisza gátrendszerének,
szigorúan TILOS!

műtárgyainak bárminemű rongálása

VI. fejezet
Üzemeltetéssel kapcsolatos rendelkezések
34.~ A vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatokat ellátó szakhatóságok
hatáskörükben eljárva a vízjogi engedély előírásain keresztül biztosítják az
üzemeltetést.

35.* (1) Hatósági engedélyezési szempontból a vízi-létesítmények az I. fokú
vízügyi hatóság hatáskörébe tartoznak.
(2) A vízi-létesítménynek nem minősülő vízi-állás (stég) létesítése ügyében
az I. fokú építésügyi hatóságjár el.
36.~ A Holt-Tisza partjai mentén a partéltől számítottan 2 m-es sávot szabadon
kell hagyni a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosítására, amely a parti
sávval határos ingatlan tulajdonosának a kötelessége.
37•* A Holt-Tisza vízminőség-szabályozása gravitációsan és szivattyúkkal
történik.
VII. fejezet
Záró rendelkezések

38.~ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépésével a
28/2008. (X. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Szajol, 2014. december 12.

—

L ~‘ok László

Szö1lősi”~~ef
po1gármes1~er

jegyző
“7,
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Indokolás
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/20 14. (XII. 18.) önkormányzati rendeletéhez
a szajoli Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről

1-2.~-okhoz
Általános rendelkezéseket, fogalom meghatározásokat tartalmaz, továbbá rendezi
a hatályra vonatkozó alapvető szabályokat.
3-8.~-okhoz
A Holt-Tiszával kapcsolatos tulajdonviszonyokat rendezi, külön kitérve a
halászati jog gyakorlására. Ezen g-ok tartalmazzák a társtulajdonosoknak a
vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezéseit, melynek keretében az üzemeltetési
jogokat a Szajol Községi Onkormányzat gyakorolja. Itt kerültek meghatározásra
a Holt-Tisza funkciói, valamint vízjogi adatai is.
9-17. ~-okhoz
A vízi létesítményekkel és a vízigényekkel kapcsolatos eljárási szabályokat
tartalmazzák, külön kitérve a vízigények kielégítési sorrendjére és annak
esetleges korlátaira.

18-22.~-okhoz
A Holt-Tisza használati díjaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, illetve az
azzal kapcsolatos eljárási és ellenőrzési feladatokat.
23-33.~-okhoz
A rendelet kiemelt figyelmet fordít a Holt-Tisza természetes környezetének
megóvására, a vízminőség védelemre, és az esetlegesen bekövetkezett károk
helyreállításának kérdéseire.

34-37.*-okhoz
Az üzemeltetéssel kapcsolatos alapvető műszaki-technikai és eljárási kérdéseket
tartalmazza.
38.*-hoz
Záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Szajol, 2014. december 12.
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Hatásvizsgálati lap
a szajoH Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről szóló
/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet-tervezethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások
A javaslat eredményeként javuihat a Holt-Tisza környezetével kapcsolatos ökológiai
helyzet.

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.
1V. 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 jogszabályváltozások, valamint
szervezeti változások 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. december 12.

TÁJÉKOZTATÓ
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. deceniber 18-án tartandó ülésére
Szajol Községi Önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági programjának
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
1. A jogszabályi háttér és alapdokumentumok
A Gazdasági Program megalkotásánál az alapvető jogszabályi hátteret az akkor még hatályban lévő,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Otv.) határozta meg. A
program végrehajtási időszakában született meg Magyarország Alaptörvénye, felváltva a régi
Alkotmányt, illetve idő közben elfogadták a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényt (továbbiakban: Mötv.), amely előbb részlegesen, majd 2014. október 12-től
teljes egészében felváltotta az Otv-t. A tervezésnél figyelembe vett egyéb alapvető dokumentumok,
mint a Kormányprogram, a regionális és megyei területfejlesztési tervek, valamint a helyi pénzügyi,
gazdasági rövid és hosszú távú elképzelések, a jogszabályi és szervezeti változásoknak köszönhetően
nagymértékben módosították az eredeti célokat.
Különösen nagy hatása volt a program végrehajtására a 2008-ban kezdődött és a mai napig tartó
gazdasági válság, amely újabb és újabb gazdasági, szociális problémákat hozott felszínre. Mindezek
nyomán az elmúlt 4 évben beszűkült az Önkormányzat mozgástere és korlátozottabb költségvetési
kondíciókkal kellett számolni a végrehajtás során.
A gazdasági programban felvázolt és az azt befolyásoló tényezők, erősségek, gyengeségek,
lehetőségek, érdemben nem változtak a 4 év során, de átgondolt és megalapozott gazdálkodással
sikerült az előirányzott feladatok nagy részét végrehajtani.
2. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása
A 4 év során a költségvetés fő összege az alábbiak szerint alakult:
2011.
2012.
2013.
2014.

979.82OeFt
926.794eFt
525.002eFt
570.858 eFt

A gazdasági program megalkotása idején az önkormányzat jelentős hitelállománnyal rendelkezett,
azonban 2013. január 1-jével a Magyar Allam 218.380.000 Ft adósság állományt vállalt át az
önkormányzattól. Ennek köszönhetően a gazdálkodás még stabilabbá válhatott, és elsősorban a
rendelkezésre álló saját bevételi források révén több pénzeszközt lehetett beruházásokra,
felújításokra fordítani.
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3. Az önkormányzat vagyoni helyzete
Vagyoni szerkezet 2010-ben

Vagyonelem megnevezése
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott
feltételek-kel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)
Forgalomképes vagyon (szabadon értékesíthető és
megterhelhető)

Ingatlan
db száma*

Az összes
vagyonból a
vagyon

476

részaránya
75 %

77

12%

86

13 %

Az ingatlanoknál a nyilvántartás külön egységként kezeli a telekrészt, illetve a felépítményeket.

*

Vagyoni szerkezet 2014-ben

Vagyonelem megnevezése
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem
terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott
feltételek-kel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)
Forgalomképes vagyon (szabadon értékesíthető és
megterhelhető)
*

Ingatlan
db száma*

Az összes
vagyonból a
vagyon

478

részaránya
75 %

103

16%

57

9%

Az ingatlanoknál a nyilvántartás külön egységként kezeli a telekrészt, illetve a felépítményeket.

A vagyon tekintetében a legfontosabb változást az Új iskola épületrész megvalósítása, valamint a
régi Mozi épületének visszavásárlása jelentette.
Vagyontárgyak hasznosítása
2011. októberében került átadásra az Új iskolaépület, melynek révén 4 ingatlan is felszabadult (Fő
Út 1., Fő Út 6., Bem apó Út 22., Kölcsey Út 30.). Ezen ingatlanok közül csak a Fő Út 1. szám alatti
épületrészt nem sikerült hasznosítani. A többi épületet bérbeadással hasznosítja az önkormányzat
jelenleg is.
4. Belterületi közutak építése, karbantartása, felújítása (kátyúzás, aszfaltozás)
Utca megnevezése

Ütemezés

Végrehajtás

GáborÁron

2012. aszfalt

2014.

Nefelejcs

2012. aszfalt

2014.
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Utca megnevezése

Ütemezés

Végrehajtás

Erdei Ferenc

2012. aszfalt

2014.

Szél

2011. útalap

Nem valósult meg.

Árpád

2012. aszfalt

Nem valósult meg.

Munka

2012. aszfalt

Nem valósult meg.

Mátyás Király

2012. útalap

Nem valósult meg.

Névtelen út (a Convoy City mögött)

2012. útalap

2012.

Dózsa György

2012. aszfalt

2013.

Csillag

2012. aszfalt

213.

Honvéd

2012. felújítás

2012.

Fő

2013. szélesítés,
felújítás

Nem valósult meg.

Bekötő

2013. szélesítés,
felújítás

Nem valósult meg.

Kölcsey Ferenc

2013. szélesítés,
felújítás

Nem valósult meg.

Radnóti

2014. aszfalt

Nem valósult meg.

Rózsa Ferenc

2014. felújítás

Nem valósult meg.

Dankó Pista

2014. felújítás

Részben felújítva.

5. A középületek, közterületek környezetének rendezése
Középület, közterület/feladat

Ütemezés

Végrehajtás

A Művelődési Ház és Könyvtár
akadály-mentesítése

2011 I. félév

2012.

A Faluház tető és belső felújítás

2013. I. félév

Nem valósult meg.

A szabadidőpark bővítése

2013. II. félév

Jelenleg is folyamatban
van.

A Kölcseyu. 45. sz. alatti
iskolaépület bővítése

2010-2011.

2011.

2013.

Jelenleg is folyamatban
van.

Központi tér kialakítása a Rózsák
terén
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Középület, közterület/feladat

Ütemezés

Végrehajtás

A Vasutaskör Civilházzá alakítása

2010-től folyamatosan

2014.

Köztéri padok és utcabútorok
elhelyezése

201 0-től folyamatosan

Jelenleg is folyamatban
van a csere.

A települési buszmegállók
korszerűsítése

2010-től folyamatosan

2011-2014 több
szakaszban elkészült.

Az önkormányzat hosszú évek óta működik együtt a településen tevékenykedő egyházakkal.
Ennek keretében anyagilag járult hozzá a Római Katolikus Templom felújításával
összefüggésben egy mozgássérült parkoló kialakításához. A Református Egyházközségnek pedig
rendszeres segítséget nyújt a templom környékének rendben tartása érdekében.
6. A járdahálózat felülvizsgálata, rendbetétele
Utca megnevezése

Ütemezés

Végrehajtás

Fő

2013.

Nem valósult meg.

Bemapó

2011.

2011.

2011-2012.

Nem valósult meg.

Kölcsey Ferenc

‘7. A Holt-Tisza helyzetének áttekintése és rendezése
Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

1. A Holt-Tisza helyzetének,
ökológiai állapotának teljes körű
felmérése

2011. II. félév

Folyamatban van.

2. A Holt-Tisza partján jelenleg
érvényben lévő tulajdoni és használati
viszonyokkal kapcsolatos
egyeztetések folytatása

2011. I. félév

Folyamatban van.

3. A jelenlegi vízfelhasználási
rendszer áttekintése, a szükséges
intézkedések megtétele

201 1. II. félév

Folyamatban van.

folyamatos

Folyamatos a
végrehajtás. *

2011.

2013-tól a Fish-Coop
Kft-vel kötött
megállapodás alapján.

4. A megfelelő vízszint beállítása, a
szükséges vízkivételi, vagy
visszapótlási feladatok ellátása
5. A hasznosítási lehetőségek feltárása

5
*

Jelenleg folyamatban van a Fegyvernek-Tiszapüspöki-Szajol települések együttműködésével
megvaló sítandó, a Holt-Tisza vízutánpótlásával kapcsolatos beruházás.

8. A helyi huHadékkezelési rendszer problémáinak megoldása
Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

A régi szernéttelep rekultiválása

2011.

2012-2013.

1. A jelenlegi hulladékkezelési
rendszer továbbfejlesztése, a hatályos
hulladékgazdálkodási terv
végrehajtása

2012.

2. A kétpói konzorcium működési
rendszerének felülvizsgálata

2012.

Jelenleg ideiglenes
szolgáltató kijelölésével
mego ldott, a
közbeszerzési eljárás
kiírása a 2015. évben.
2012.

9. A helyi kegyeleti közszolgáltatási rendszer felülvizsgálata
Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

1. A köztemetés jelenlegi
rendszerének áttekintése, a hatályos
önkormányzati rendelet alapj án

2012. I. félév

A szükséges helyi
jogszabályok
módosítása megtörtént.

2. Az új köztemető kialakítási
lehetőségeinek vizsgálata

2012. I. félév

Nem valósult meg.

2012.

Végrehajtás folyamatos.

Ütemezés

Végrehajtás

3. A kegyeleti közszolgáltatás
rendjének kialakítása, a helyi igények
figyelembevételével

10. A helyi kábeltelevíziós rendszer kiépítése
Feladat
1. A helyi igények teljes körű
felmérése

2010-től folyamatosan

2. A hálózat kiépítésével kapcsolatos
feladatok pontos megtervezése

201 0-től folyamatosan

.

3. A megvaló sítás szakaszamak
meghatározása, a szükséges szakmai
vélemények, hozzájárulások
beszerzése

2011. augusztus

Anyagi források hiánya
miatt a végrehajtás
elmaradt.
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11. Internetes helyi honlap továbbfejlesztése
Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

1. A honlap átalakítása

2011.

folyamatos

2. Folyamatos frissítés

folyamatos

folyamatos

12. Beruházások, felújítások
Az önkormányzat a ciklus alatt jelentős beruházásokat hajtott végre, és ennek megfelelően
jelentős pénzeszközöket fordított ezek fmanszírozására. A tájékoztató 1. számú melléklete
ezeket a projekteket foglalja össze.

13. Adópolitika
Az adóbevételek tekintetében lényeges változás csak a gépjárműadónál jelentkezett, amelyből
201 3-tól kezdve csak 40% illeti meg az önkormányzatot.
Az alábbi táblázatok az adózók számának és az adóbevételek mértékének alakulását mutatják be.
2010.
Adó típus

Adózók száma
(fő)

Adó mérték

Adó bevétel
(eFt)

Építményadó

‘72

1.000.-Ft/m2

39.612

Iparűzésiadó

282

2%

105.724

Gépjármű adó

901

eltérő

17.764

Adózók száma
(fő)

Adó mérték

Adó bevétel
(eFt)

Építményadó

70

1.000.-Ft/m2

38.976

Iparűzési adó

301

2%

148.519

Gépjármű adó

941

eltérő

20.835

2011.
Adó típus

7
2012.
Adó típus

Adózók száma
(fő)

Adó mérték

Adó bevétel
(eFt)

Építményadó

75

1.200.-Ft/m2

48.533

Iparűzésiadó

312

2%

169.484

Gépjármű adó

945

eltérő

22.245

Adózók száma
(fő)

Adó mérték

Adó bevétel
(eFt)

Építményadó

71

1.200.-Ft/m2

46.841

Iparűzésiadó

336

2%

167.211

Gépjármű adó

987

eltérő

2013.
Adó típus

*

9.465

*

A gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 %-át a Magyar Állarnkincstárhoz kell
befizetni.

2014. 09. 30-ig
Adó típus

*

Adózók száma
(fő)

Adó mérték

Adó bevétel
(eFt)

Építményadó

68

1 .200.-Ft/m2

24.046

Iparűzésiadó

312

2%

159.699

Gépjármű adó

973

eltérő

5.359

*

A gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 %-át a Magyar Állarnkincstárhoz kell
befizetni.

Az adópolitika területén a gazdasági program az arányos közteherviselést, az igazságosságot, a
helyi adózási morál javítását tűzte ki célul az ellenőrzési rendszer javítása mellett úgy, hogy
mindeközben a várható társadalmi hatások is pontosan feltérképezésre kerüljenek.
Megállapítható, hogy a programban meghatározottak a válságos időszak ellenére is nagyrészt
teljesültek. A lakossági adómorál évek óta nagyjából azonos szinten mozog. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy ne lennének kintlévőségek. Az önkormányzatnál jelenleg nyilvántartott
adóhátralék nagyjából 32 millió Ft, melyből 10 milliót az építményadó, 22 milliót pedig az
iparűzési adó tesz ki. Ezeknek a hátralékoknak a nagy része sajnos már behajthatatlan, mivel már
felszámolt, vagy felszámolás alatt álló vállalkozásokat terheinek.
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14. Humánerőforrás-gazdálkodás, munkahelyteremtés
a) Közfoglalkoztatás
A program alapvető cé]ként tűzte ki a munkanélküliség arányának jelentős csökkentését, a
szociális védőháló rendszer kiépítését, párhuzamosan a munkahelyteremtéssel. Ennek a
központi elemévé vált elsősorban 2011-től a közfoglalkoztatási rendszer. A rendszer
részben Saját erőből, részben állami támogatásból került finanszírozásra.
-

-

A közfoglalkoztatás helyzete 2011 -től kezdve az alábbiak szerint alakult:
Év

Foglalkoztatottak
száma
(fő)

Állami támogatás
mértéke
(Ft)

Saját forrás mértéke
(Ft)

2011

80

12.958.349

1.940.525

2012

109

11.963.000

4.406.000

2013

120±60 képzés

2’7.864.000

4.293.000

2014

135

29.756.001

781.733

b) Humánpolitika
A humánerőforrás gazdálkodást érintően a gazdasági program időszaka alatt két fontos
eseményre került sor. 2013. január 1-től az általános iskola fenntartása átkerült a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központhoz, amelynek keretében 30 fő pedagógus alkalmazott
jogviszonya változott meg. Ok kikerültek az önkormányzat rendszeréből. A másik fontos
változás a 2013. január 1-től elindult járási rendszer. Az önkormányzat 3 köztisztviselőt
kellett, hogy átadjon a központi jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatokkal
együtt a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatalnak. Ezáltal a Hivatal köztisztviselői
létszáma 11 főre csökkent.
c) Munkavédelem, tűzvédelem, foglalkozás-egészségügy
Az önkormányzat több éve működik együtt a Tisza Park Kf~-vel, amely ellátta és jelenleg is
ellátja a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ennek is
köszönhetően a ciklus alatt sikerült minimálisra csökkenteni a balesetek számát, illetve teljes
körűen megtörtén az önkormányzat és intézményei elektronikai rendszereinek felülvizsgálata.
Az alábbi táblázat a végrehajtott feladatokat tartalmazza a program szerinti ütemezésben:
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Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

1. Megfelelő időközönként ismételten el kell
végezni valamennyi közintézmény
vonatkozásában a kockázatértékelést.

folyamatos

Évente megtörtént.

2. Át kell tekinteni a munkavédelem,
tűzvédelem jelenlegi helyzetét, a hatályos belső
szabályozási rendszert, el kell végezni a
szükséges korrekciókat.

folyamatos

Évente megtörtént, az
érintett szerv minden
évben beszámolt a
testület előtt.

3. Gondoskodni kell a szabályzatok folyamatos
aktualizálásáról

folyamatos

folyamatos

4. Rendszeressé kell tenni, szakértők
bevonásával, a dolgozók felkészítését, oktatását

Évente 1 alkalommal

folyamatos

5. El kell végezni a szükséges foglalkozásegészségügyi vizsgálatokat

Évente 1 alkalommal,
illetve szükség szerint

folyamatos

15. Közszolgáltatások
a) Közigazgatás
A gazdasági program ciklusa alatt tovább folytatódott a közigazgatási reform folyamat. Mint
ahogy korábban említésre került, létrejöttek a járások, így az államigazgatási feladatok
megoszlottak az önkormányzat és a járási hivatal között.
A program egyik alapvető célkitűzése volt az elektronikus ügyintézés feltételrendszerének
megteremtése, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása. A 2007-ben teljes körűen
lecserélt és felújított számítógépes hálózat a ciklus végére tulajdonképpen korszerűtlenné
vált, melyet tovább nehezített a Windows XP támogatásának megszűnése. Sajnos a 2014. év
végén még mindig nem sikerült teljes körűen lecserélni ezt az operációs rendszert, így erre
legkorábban a 2015. évben kerülhet sor. Ettől függetlenül az elektronikus ügyintézés
feltételrendszere adott. Az ügyfelek korszerű körülmények között gyorsan és rugalmasan
tudják intézni ügyeiket. Valamennyi közintézmény akadálymentesítése is megoldott.
b) Infrastruktúra, épített környezet
A gazdasági program központi elemként kezelte a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását,
kiemelt figyelemmel a kétpói konzorcium tevékenységére. A végrehajtása során
nyilvánvalóvá vált, hogy a hulladékkezelési rendszer a régi formában nem tartható fent, ezért
a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött hulladékgazdáikodási szerződés 2013. szeptember
hónapban megszűnt. Azóta több közbeszerzési eljárás kiírására került sor, azonban ezek
eredménytelensége miatt, ideiglenes szolgáltató kijelölésére került sor, amely jelenleg is
érvényben van.
Az épített környezet kapcsán jelentős befolyásoló tényező volt a vasútfelújítással összefüggő
munkálatok végrehajtása, amely közvetlen hatással volt a program szerint betervezett
Vasútállornás és környékének rendbetételére, valamint a Mátyás király és a Kölcsey Út
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felújítására vonatkozó elképzelések megvalósítására. A munkálatok az építkezés befejeztével
az egyik legfrekventáltabb feladattá vált a Kölcsey Út kiszélesítése és felújítása, továbbá a
Bekötő Út és a Fő Út rendbetétele.
c) Oktatás, alapfokú nevelés
A gazdasági program az oktatás területén az intézményi önállóság megőrzését tűzte ki célul a
magas színvonalú szakmai munka mellett. A Kölcsey Ferenc Altalános Iskola fenntartójának
személyében bekövetkezett változás miatt a végrehajtandó feladatok lényegesen
megváltoztak. Elvált egymástól az iskola fenntartása és működtetése. Attól függetlenül, hogy
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvette a fenntartói funkciókat, az önkormányzat
folyamatosan figyelemmel kísérte és kíséri az intézményben folyó szakmai és egyéb
tevékenységet. Kapcsolatot tart nemcsak a fenntartóval, hanem az iskolai
munkaközösségekkel, az iskolaszék helyébe lépett intézményi tanáccsal és a
diákönkormányzattal is.
Az óvodai nevelés továbbra is kötelező önkormányzati feladat maradt, így az önállóvá vált
intézmény fenntartása és működtetése is önkormányzati hatáskör.
Külön projektként futott az óvoda kezdeményezéseként a „Sétáló tanösvény” kialakítása. Ez
2013-ban valósult meg és a Falunapon került átadásra. Az önkormányzat pénzbeli
támogatással segítette a projekt megvalósulását.
Az alábbi táblázat a gazdasági program által előírt feladatok végrehajtására vonatkozó
adatokat tartalmazza:
Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

1. Át kell tekinteni az oktatási intézmények
jelenlegi felszereltségi állapotát, a rendelkezésre
álló bútorokat, berendezéseket, technikai
eszközöket, stratégiát kell kidolgozni ezek
folyamatos cseréjére, pótlására.

2011-2012.

2013. január 1-től az iskola
fenntartása átadásra került a
KLIK-nek, az üzemeltetési
feladatok megfelelő rendben
végrehajtásra kerültek.

2. Gondoskodni kell az oktatási intézmények
alapdokumentumainak a hatályos
jogszabályoknak megfelelő folyamatos
karbantartásáról, a változások nyomon
követéséről.

folyamatos

Folyamatos

3. Meg kell vizsgáh~i az óvodai
intézményegység gazdaságosabb
üzemeltetésének lehetőségeit, ki kell dolgozni az
erre vonatkozó terveket,

201 1-től
folyamatos

Az óvodai
intézményegységek
összevonásával a feladat
megvalósult.

2012.

2014.

4. A Szent István király úti óvoda épülete
hő szigetelésének megoldása, a tető szerkezet
átalakítása.

d) Egészségügyi alapellátás, sport
A program ciklusa alatt két fontos változásra került sor. Az I. számú Háziorvosi Szolgálat
tevékenysége kiszervezésre került és ma már magánvállalkozás keretében folyik az ellátás.
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Másik változás pedig a Fogorvosi Szolgálatot érintette. Itt szintén egy magánvállalkozás
vásárolta meg a praxis jogot, megszerezvén ez által az ellátási jogkört. Ezzel befejeződött az
egészségügy privatizációs folyamata.
Szakmai és pénzügyi problémák miatt nem sikerült megvalósítani a helyben történő állandó
gyermekorvosi ellátást, a nőgyógyászati szakrendelést és az ezekhez kapcsolódó
laboratóriumi rendszer kiépítését.
Az alapfokú egészségügyi ellátás mellett fontos célkitűzés volt a rendszeres
egészségmegőrzés, az egészséges életmódhoz kapcsolódó helyi rendezvények szervezése.
Mára szinte valamennyi községi rendezvényhez (Május 1., Falunap, Augusztus 20.)
kapcsolódik valamilyen sportesemény (kispályás foci, Fut a falu, stb.). Rendszeressé váltak
az egészséges életmódhoz szorosan kapcsolódó felvilágosító előadások, visszatérő
programmá vált az önkéntes véradás, a különböző szűrővizsgálatok összekapcsolása a
nagyobb rendezvényekkel. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak a Vöröskereszt helyi
szervezetének.
Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

1. Ki kell dolgozni az egészségügyi ellátás
átalakításának koncepcióját

201 1.

Végrehajtva.

2. Meg kell határozni az ellátás alapvető formáit,
kereteit

2011.

Végrehajtva.

3. Meg kell kötni a megfelelő feladat-ellátási
megállapodásokat

201 1.

Végrehajtva.

folyamatos

folyamatos

2012-tó’lfolyamatos

folyamatos

6. Az egészségügyi létesítmények felújítása,
korszerűsítése

2013.

Várhatóan 2015-ben
fejeződik be.

‘7. Felül kell vizsgálni a település
sportkoncepciójának végrehajtását (115/2007.
(XII. 20.) sz. határozat)

201 1.

folyamatos

4. Szolnok székhellyel biztosítani kell az orvosi
ügyeleti és készenléti ellátást
5. Fel kell mérni a felszabaduló ingatlanok és
eszközök értékét, programot kell kidolgozni a
hasznosításukra.

16. Szociális ellátások, gyermek és ifjúságvédelem
a) A gazdasági válság településünkön is komolyan éreztette hatását. Megnőtt azok száma, akik
jövedelemmel nem rendelkeznek, létminimum alatt, igen rossz szociális körülmények között
élnek. Sokak számára egyedüli bevételi forrásként csak az önkormányzat által nyújtott segély
jelenik meg.
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Az alábbi táblázat az elmúlt években kifizetett pénzbeli szociális juttatások adatait tartalmazzák:

Összeg

Év

(Ft)
2010

58.222.370

2011

58.941.786

2012

55.935.889

2013

44.602.435

2014.11.30.

28.003.208

Összesen

245.705.688

A pénzbeli ellátások csökkenése a közfoglalkoztatási rendszer beindulásával magyarázható.
b) A szociális ellátó rendszer a ciklus alatt egy nagyon fontos elemmel bővült. 2013-ban
átadásra került az Idősek Kiubja, amellyel egy régi adósságát törlesztette az önkormányzat az
idős emberek felé. A Klub segítségével egy megszépült, igényes környezetben tölthetik cl
napjaikat egymás társaságában az idős emberek.
c) A szociális ellátó rendszernek továbbra is alapvető eleme a családsegítés. A családtámogatási
és gyermekjóléti rendszer ezt az önkormányzat továbbra is társulásban látja cl Besenyszög
központtal.
Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

1. Folyamatosan vizsgálni kell a jelenlegi
szociális ellátórendszert, megtenni a szükséges
korrekciókat

2011 -től
folyamatosan

Folyamatos

2. Meg kell oldani az idősek nappali ellátását

201 1-től
folyamatosan

2013.

17. Kulturális és közművelődési alap szolgáltatások
a) Az IKSZT keretében megújult a Közösségi Ház és Könyvtár. Megújult tevékenysége révén a
lakosság körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a programjai, így nagyon
fontos szerepet játszik a településen a közösségformálásban. A Közösségi Ház saját
programjai mellett fontos szerepet játszik a községi ünnepek, rendezvények
megvalósításában, megszervezésében.
b) A ciklus folyamán megújult a Szajoli Krónika is. Ma már más végzi a nyomdai munkálatokat
és ez külső megjelenésében is látványos fejlődést jelent a kiadvány számára. Az elmúlt
években is ingyen jutott el olvasóihoz a Krónika és ezen a jövőben sem kíván változtatni az
önkormányzat.
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Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

1. Meg kell oldani Közösségi Ház akadálymentesítését

2011.

2012.

2. Folyamatosan bővíteni kell a helytörténeti
gyűjtemény anyagát, gondoskodni kell annak
megfelelő propagálásáról

folyamatos

folyamatos

3. Folyamatosan bővíteni kell a Könyvtár
könyvállományát és szolgáltatási körét, ebhez
meg kell találni a szükséges pályázati forrásokat

folyamatos

folyamatos

4. Ki kell használni az IKSZT pályázat által
kínált lehetőségeket

folyamatos

folyamatos

5. Meg kell oldani a Vasutaskör működésével,
illetve a jelenleg a hasznosításában is lévő épület
működtetésével
kapcsolatos
kérdéseket,
elsősorban a civilházzá történő átalakítását

2012.

A civilházzá történő
átalakítás folyamatban
van.

6. Át kell alakítani a Faluház jelenlegi működési
rendjét, a közösségi érdekek szolgálatába kell
állítani

2011 -től
folyamatosan

folyamatos

18. Köztisztaság
Ezen a területen két fontos teendője volt az önkormányzatnak a ciklus alatt, egyrészt a
hulladékszállítás helyzetének megoldása, másrészt a régi szeméttelep rekultivációja. A
Hulladékszállításról már korábbi pontban esett szó. A régi szeméttelep rekultivációja 2012-2013ban befejeződött, jelenleg a monitoring tevékenység folyik, azaz a terület folyamatos
figyelemmel kísérése, ellenőrzése és a szükséges beavatkozások megtétele.
Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

1. Meg kell oldani a lakossági hulladék helyi kezelését,
hulladékudvarok kialakításával

2012.

folyamatos

2. Közösen fel kell lépni az illegális hulladékelhelyezéssel szemben

folyamatos

folyamatos

3. A szükségleteknek megfelelően újabb
tárolóedényeket kell kihelyezni

folyamatos

folyamatos

4. Meg kell szervezni a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos felvilágosító munkát

folyamatos

folyamatos

5. Aktív lakossági közreműködés megvalósítása

folyamatos

folyamatos

6. A helyi civil szervezetek bevonása a preventív és
elhárító tevékenységbe

folyamatos

folyamatos

7. A rendelkezésre álló szankciórendszert
hatékonyabban kell alkalmazni

folyamatos

folyamatos

2012.

folyamatos

8. A mezőőri szolgálat továbbfejlesztése, a benne rejlő
lehetőségek kihasználása
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19. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülése, esélyegyenlőség
Az elmúlt években sem a választások, sem más kapcsán nem merült fel igény a nemzeti és
etnikai kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatosan, így ez nem okoz problémát a
településen. 2013-ban az önkormányzat elfogadta a települési esélyegyenlőségi programját.
20. Közbiztonság, közrendvédelem
Az önkormányzat gyümölcsöző együttműködést alakított ki a Rendőrséggel, akik minden évben
tájékoztatást adtak és adnak a települési közbiztonság és közrend helyzetéről. A két körzeti
megbízott a polgárőrséggel együttműködve hatékony segítséget jelent a bűncselekmények,
szabálysértések megelőzésében és esetleges következményeiknek elhárításában. Sajnálatos, hogy
idő közben a településőri rendszer megszűnt, mivel arra további állami források nem állnak
rendelkezésre. Fontos fejlesztés volt a térfigyelő rendszer kiépítésének elindítása, amely szintén
hatékony visszatartó erőt jelent a közbiztonság szempontjából.
Az óvoda és az iskola egy-egy telephelyre történő összevonásával a fiatalokat fenyegető
veszélyek is jobban kezelhetők és áttekinthetőbb a rendszer működése.
2013-ban megszületett az önkormányzat Bűnmegelőzési Koncepciója, amely nem csak a
veszélyeket igyekszik feltárni, hanem a megoldás eszközrendszerét is meg próbálja bemutatni.
Feladat

Ütemezés

Végrehajtás

1. Emelni kell a rendőri és polgárőri
ellenőrzések számát, különösen a frekventáltabb
időszakokban.

folyamatos

folyamatos

2. Együttműködési program kidolgozását kell
kezdeményezni a rendőrség felé a vagyon elleni
bűncselekmények visszaszorítására,
megelőzésére.

2011.

folyamatos

3. Térfigyelő rendszer kiépítése a település
frekventált helyein,

201 1-től
folyamatosan

folyamatos

4. Gondoskodni kell a közintézmények
biztonságos védelméről (riasztórendszerek).

folyamatos

végrehajtva

5. A lakosság folyamatos tájékoztatásával fel
kell hívni a figyelmet a bűnözési tendenciákra és
a védekezés lehetőségeire.

folyamatos

folyamatos

6. A bűnmegelőzési program következetes
végrehajtása (83/2004. (XII. 16.) sz. határozat).

folyamatos

A Bűnmegelőzési
Koncepció felváltotta.

7. Tovább kell erősíteni a helyi drog prevenciós
tevékenységet és kiemelt figyelmet kell fordítani
a szenvedélybetegségek és az ezzel összernggő
bűncselekmények, szabálysértések
megelőzésére.

folyamatos

folyamatos
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21. Civil kapcsolatok
A gazdasági program kiemelten fontos elemként kezelte a településen működő civil
szervezetekkel való együttműködést. Az önkormányzat az elmúlt években is támogatta a helyi
civil szervezeteket, amelyek aktív közösségi tevékenységükkel nagy mértékben hozzájárultak a
település élhetőbbé tételéhez. Nem csak az állami vagy községi ünnepek alkalmával szervezett
rendezvények lebonyolításában való közreműködésükkel, hanem az önkormányzati döntések
előkészítésében történő részvételükkel is erősítették a településen a közösségi együttműködést.
Tevékenységükkel hatékonyan járultak hozzá a települési közbiztonság, az alapvető kulturális
szolgáltatások színvonalának javításához és nem utolsó sorban a sportos és egészséges életmódra
való ösztönzéshez.

22. Közösségi rendezvények, közösségi élet, kommunikáció
A már korábban megindult hagyományteremtés a gazdasági program ciklusán belül is
folytatódott, így minden évben megrendezésre került többek között a hagyományos Majális, a
Falunap, a Szüreti felvonulás és a Mindenki Karácsonya.
Méltóképpen emlékezett meg a település fennállásának 750. évfordulójáról, melynek keretében
rendezvénysorozattal igyekezett megismertetni a fiatalok számára is, hogy honnan jött és hová
tart a település.
Mindezeknek köszönhetően egyre markánsabb saját arculatot kap a település, és ezeknek a
hagyományoknak az ápolásával bárki számára könnyebben beazonosíthatóvá válik. Mindezeken
túlmenően, mint ahogy már korábban említettük a Saját kiadványú Szajoli Krónika
megjelentetésével, a Saját honlap üzemeltetésével a lakosság naprakészen és közvetlenül tud
értesülni a település szempontjából fontos eseményekről. Sajnálatos tény, hogy az anyagi
források és a technikai lehetőségek szűkössége miatt a helyi kábeltelevíziós rendszer nem tudott
kiépülni, de nyilvánvaló, hogy ez a terv hosszabb távon mindenféleképpen meg kell, hogy
valósuljon a következő ciklusok valamelyikében, hiszen a modern audiovizuális eszközök
használata ma már nélkülözhetetlen.

23. Idegenforgalom, turizmus
Településünk még ma sem számít a turizmus központjának, de a helyi adottságokat kihasználva
ebben még rejlenek jövőbeni lehetőségek E téren önkormányzatunk megtette az első lépéseket a
Holt-Tisza partszakasz rendezésének elindításával, amely magában foglalta egy
horgászversenypálya kialakítását is. A horgász hagyományokat kihasználva lehetőség mutatkozik
további ehhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítására is.

24. Összefoglaló
Összességében megállapítható, hogy a gazdasági programban foglalt célok nagyrészt
megvaló sultak, bizonyos területeken azt meghaladó eredményeket is tud felmutatni az
önkormányzat és a település közössége, amely megfelelő alapot ad a következő ciklusokra szóló
gazdasági programok alapelveinek kidolgozásához.

Figyelembe véve a jelenlegi gazdasági folyamatokat nagyon nehéz éveknek nézünk elébe, de
hatékony és ésszerű gazdálkodással a település működőképessége fenntartható. A gazdasági
megújulás reményében zárhatja le ezt a 4 éves ciklust az önkormányzat azzal a tudattal, hogy a
2014-es választások eredménye újabb bizalmat jelent a település lakossága felől ahhoz, hogy ezt
a gazdaságpolitikát követve, az ő közreműködésükkel és vezetésükkel épüljön és szépüljön
tovább Szajol község.

Szajol, 2014. december 12.

1. mefléklet

Fejlesztés megnevezése
Játszótér MÁV
Terület vásárlás (iskola)
Iskola beruházás
Holt-Tisza
Út építés
Busz várók
Kemence
Óvoda nyílászáró
csere,hőszigetelés
Vízvezeték rek.
Közkifolyók
Könyvtár IKSZT
Számítógép iskola TIOP
Fűkaszák
Idősek nappali ellátása
Kazán csere Sportcsarn.
Sportcsarnok
Ford gépkocsi beszezés
Számítógépek
Vasutaskör épület felújítás
Térfigyelő kamera
Sétáló tanösvény
Mozi épület vásárlás
Iskola kézilabdapálya
Osszesen:

On kormányzati fejlesztések
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
1075000
1400000
95149445 343968689 56350950
4516000
1501600 1933700
15679638
10160000 23841603
2546250
400000
5820000
3195514

2419000
1445566
7272806
1200000
14030000
994600

12476984 18373603
47060283
9975805
10941469
710425
1860000
911693
3456567

1352550
4701079
4191657
731012

3341924
1574803
6859238
129781847 368911661 120846384 58208619 45670942

Civil szervezetek LEADER
(pályázati_összegek)
2012.
2013.
2014.

Osszes
kiadás

Pályázati Onkormány
támogatás zati önerő

1075000
1400000
495469084 395933579
7951300
49681241
2546250
400000

1075000
1400000
99535505
7951300
49681241
2546250
400000

8239000
35491667
7272806
48260283 46446077
14030000
994600
9975805
12294019
7998714
24953213 30364717 24953213
1860000
911693
10510330 4998794
23157348 15509124
6862428
7593440
6862428
2411823
5753747
2411823
1574803
6859238
10510330 14273045 24953213 773156041 500114958

8239000
35491667
7272806
1814206
14030000
994600
9975805
4295305
5411504
1860000
911693
7648224
731012
3341924
1574803
6859238
273041083

Határozati javaslat
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (XII. 18.) határozata

a lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok
végrehajtásának helyzetéről

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a. 2014. évben meghozott, lejárt határidejű,
valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót
az alábbiak szerinti részletezettséggel elfogadja:

A határozat száma

1/2014. (II. 5.)

2/20 14. (II 5)
3/2014. (II. 5.)
4/20 14. (II. 5.)
5/2014. (~
6/2014. (II. 5.)

ZP7/2014. (II. 5.)
Z/8/20 14. (II. 5.)

9/2014. (II. 26.)

10/2014. (II. 26.)

1 1/20 14. (III. 13.)

A határozat tárgya

A végrehajtás
határideje

Szajol Község Önkormányzatának 2014. évre
vonatkozó Szajol Község Onkormányzatának
Saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3.
(1) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható
összegéről
A Szajoli Tiszavirág Óvoda nyári zárva
tartásának meghatározásáról
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási megállapodásának módosításáról
Szajol Községi Önkormányzat 2014. évi
összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
Csatlakozási szándéknyilatkozatról a KTZVE
2014-2020. közötti programozási időszakról
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása pályázat
beadásáról és a szükséges önerő biztosításáról
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel
kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben
meghatározott bérleti díjról
Belterületi ingatlanok bérbeadásáról

teljesítve

teljesítve
2014. február 28.

teljesítve

2014. június 30.

teljesítve

2014. február 28.

teljesítve
teljesítve

2014. február 28.

teljesítve

2014. március 31.

teljesítve

A KEQP-1 .1.1/C/l 3-0015 azonosító számú
„A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási
Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel”
című projekt, pályázat indításához szükséges
intézkedésekről
A 2014. április 6-án sorra kerülő
országgyűlési képviselők választásán
közreműködő szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztásáról
A Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményben, a
2014/2015. nevelési évre, az óvodai beíratás
időpontjának meghatározásáról

A végrehajtás
helyzete

teljesítve

2014. március 17.

teljesítve

2014. március 30.

teljesítve
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A végreA határozat száma

A határozat tárgya

A végrehajtás
határideje

hajtás
helyzete

12/2014. (III. 13.)

A Szajoli Tiszavirág Óvoda Továbbképzési
Programjáról

2014. április 30.

teljesítve

Z/1 3/2014. (III. 13.)

Belterületi ingatlanok használatba adásáról

2014. március 15.

teljesítve

folyamatos

teljesítve

2014. március 31.

teljesítve

Z/1 4/2014. (III. 13.)

Z/l 5/2014. (III. 13.)

16/2014. (IV. 1.)

17/20 14. (IV. 29.)

18/2014. (IV. 29.)

19/2014. (IV. 29.)

A Szajol, Kölcsey Ferenc Út 30. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás ismételt
bérbeadásáról
A Szajol, Kölcsey Ferenc Út 30. szám alatti,
1355/A/l és 1355/A/2 helyrajzi számú,
önkormányzati tulajdonú, volt iskola épület és
lakás bérbeadásáról
A „Szajol Községi Önkormányzatának
közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállítása”
tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről
A 2013. évi költségvetési ellenőrzések
tapasztalatairól
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról,
valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása és Nagykörű Község
Önkormányzata között kötendő
önkormányzati befizetésekről szóló
megállapodás jóváhagyásáról
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Továbbképzési
Programjának és Beiskolázási terveinek
j óváhagyásáról

teij esítve

teljesítve

2014. május 31.

teljesítve

2014. december 31.

teljesítve

20/2014. (IV. 29.)

A Rendőrség önkormányzati támogatásáról

2014. május 31.

teljesítve

21/20 14. (lv. 29.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetség önkormányzati
támogatásáról

2014. május 31.

teljesítve

2014. június 28.

teljesítve

Z/22/2014. (IV. 29.)

„Szajol Községért Kitüntető Díj”
adományozásáról
A Szajol, Ady Endre út 27. szám alatti, 1334

Z/23/20 14. (Iv. 29.)

helyrajzi számú ingatanra vonatkozó Lk 2 jelű
építési övezeti besorolás előírásai
alkalmazásának a felfutggesztéséről

teljesítve

24/20 14. (V. 29.)

Szajol Község Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadásáról
A kéményseprő-ipari szolgáltatás
finanszírozásáról

teljesítve

25/2014. (V. 29.)

telj esítve

Szajol településen 2013. évben végzett
26/2014. (V. 29.)

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátására vonatkozó átfogó értékelés
elfogadásáról

telj esítve

Z/27/2014. (V. 29.)

„Szajol Község Díszpolgára” cím
adományozásáról

telj esítve

28/2014. (VII. 03.)

Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. II. félévi munkatervéről

teljesítve
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A határozat száma

A határozat tárgya

Z/29/2014. (VII. 03.)

A Szajol, Fő Út 6. szám alatti épület
bérbeadásáról szóló 82/2013. (XI. 12.)

Z/30/20 14. (VII. 03.)

határozat módosításáról
Szajol Község Önkormányzata fenntartásában
és működtetésében lévő intézmények ellátási
körébe tartozó óvodások, iskolások, szociális
ellátásra jogosultak, valamint az
önkormányzati intézmények dolgozói részére

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete
teljesítve

2014. szeptember 30.

teljesítve

menü rendszerű étkeztetés biztosítása
tárgyban kiírt, közbeszerzési ajánlati felhívás

elfogadásáról
3 1/2014. (VII. 24.)

Szajol község honlapjának karbantartásáról

2014. augusztus 15.

teljesítve

32/20 14. (VIII. 28.)

A 2014. október 12. napján tartandó helyi
önkormányzati képviselők és polgármester
választáson közreműködő helyi választási

2014. augusztus 31.

teljesítve

33/2014. (VIII. 28.)

bizottság tagjainak megválasztásáról
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról

2014. szeptember 30.

teljesítve

34/2014. (IX. 11.)

A Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol
Községi Önkormányzat tulajdonában álló
főzőkonyha üzemeltetésével” tárgyában a kiírt

teljesítve

közbeszerzési eljárás eredményéről

35/20 14. (IX 11)

Szajol település víziközműveinek gördülő
fejlesztési tervének jóváhagyásáról

36/2014. (LX. 25.)

Szajol Község Önkormányzatának 2014. I.
féléves gazdálkodásáról
A Szajoli Tiszavirág Óvoda csoportjaiban a
maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséről

teljesítve

38/2014. (IX. 25.)

A Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjéről

teljesítve

Z/39/20 14. (LX. 25.)

A Szajol, Erkel F. tér 4. szám alatti, 269/4
hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról

Z/40/20 14. (IX. 25.)

A szajoli 058/2 helyrajzi számú, 933 m2
területű, kivett udvar művelési ágú,
önkormányzati tulajdonú, ingatlan

37/2014. (IX. 25.)

Z/4 1/2014. (IX. 25.)

42/2014. (X. 03.)

értékesítéséről
A Szajol, Fő út 34/A. szám alatti, 594
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú,
szolgálati lakás bérbeadásáról
A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására pályázat

2014. szeptember 15.

teljesítve

teljesítve

2016. március 31.

folyamatban

teljesítve

2014. szeptember 30.

teljesítve

2014. október 6.

teljesítve

benyújtásáról
43/20 14. (X. 22.)

A Polgármesteri program elfogadásáról

teljesítve

44/20 14. (X. 22.)

Az alpolgármesteri tisztség betöltéséről

teljesítve

45/20 14. (X. 22.)

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a
Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztásáról

teljesítve
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A határozat száma

A határozat tárgya

A végrehajtás
határideje

Ahajtás
végre
helyzete

46/2014. (X. 22.)

A polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról

teljesítve

47/2014. (X. 22.)

teljesítve

51/2014. (XI. 27.)

Az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapításáról
a Szajol Községi Önkormányzatának
közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállítása
tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőri
tervének jóváhagyásáról
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfej lesztési
Egyesület munkaszervezetének működési
költség átmeneti finanszírozásáról
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról

52/20 14. (XII. 02.)

Az „Egészségház Felújítása és Komplex
Akadálymentesítése” megvalósítására építési
beruházás tárgyában a kiírt közbeszerzési

48/2014. (X. 22.)

49/20 14. (XI. 27.)
50/2014. (XI. 27.)

teljesítve

teljesítve
2014. december 31.

folyamatban

2014. december 31.

folyamatban

teljesítve

eljárás eredményéről

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Igazgatási csoport Helyben
3. Irattár

Szajol, 2014. december 12.

~f~r
Szöllősi
polgármester

László
jegyző

Határozati javaslat
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (XII. 18.) határozata
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. I. félévi munkaterve
Szajol Község Önkormányzata a 2015. I. félévre vonatkozó munkatervét az alábbiakban
határozza meg:
Február
1.! Előterjesztés Szajol Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére
Előadó: Szöllősi József polgármester
2./ Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről, az
intézmény 2015. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Czékmási Csilla igazgató
3./ A közművelődés, a sport és szabadidős tevékenység alakulása, különös tekintettel a
község ifjúságának helyzetére
Előadó: Czékmási Csilla igazgató
Kun Mihály Szajol Községi Labdarúgó Klub elnöke
4.! Beszámoló a településen működő civil szervezetek 2014-ben végzett munkájáról, a
tevékenységük jövőbeni lehetőségeiről
Előadó: Bernát Julianna alpolgármester, TCK elnöke
5.! Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Március
1.! Az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának elfogadása
Előadó: Szöllő si József polgármester
2./ Tájékoztató a parlagfű elleni védekezés 2014. évi tapasztalatairól és a 2015. évi
feladatokról
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
3.! Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről az eddig eltelt időszak tapasztalatairól
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

Április
1.! Beszámoló Szajol Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Szöllő si József polgármester
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2.! A 2014. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szekeres Edit gazdaságvezető
3.! Tájékoztató Szajol község közbiztonságának és közrendjének helyzetéről
Előadók: Körzeti megbízottak

Május
1.! Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről
Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója
Bódi Krisztina telephelyvezető
2.! A 2014. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi munka értékelése
Előadó: Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető
3.! Tájékoztató a település közterületeinek, közútjainak állapotáról, továbbfejlesztésük
lehetőségeiről
Előadó: Szöllősi József polgármester
4.1 A település mezőgazdaságának helyzete az aktuális feladatok meghatározása
Előadó: Falugazdász

Június
1.! Tájékoztató az Idősek Klubja működésének tapasztalatairól
Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója
Zeleiné Kovács Agnes klubvezető
2.! Tájékoztató Szajol község Helyi Esélyegyenlőségi Programja végrehajtásának
helyzetéről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
3.! Tájékoztató a Sportcsarnok kihasználtságának, ilietve hasznosításának kérdéseiről
Előadó: Szöllősi József polgármester
4.! Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkatervének
elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szajol, 2014. december 10.

Tisztelt Cím!

Elnézését kérem, a késedelernért, Sajnos tegnap és ma is elhúzódó megbeszéléseken kellett részt
vennem.
A mellékelt táblázat tartalmazza a 4. sz. főúton Szajol leágazásnál lévő jelzőberendezés főbb
paramétereit, valamint azok alapján az üzemeltetéssel kapcsolatos közvetlen költségeket. A
kalkulációs becslés szerint az Önkormányzat által fizetendő hozzávetőleges éves összeg 27.590,- Ft,
mely a közvetett költségekkel ás a becsiésből eredő bizonytalansággal együtt kb 40 eFt-os éves
költséget jelentene. Amennyiben az energiafelhasználás díját jelenleg Onök fizetik, akkor azt
kivesszük a költségelemek közül és az MK-ra eső részt beszámítással vesszük figyelembe.
Az előre becsült költségen felül annak mértéke csak akkor emelkedik, ha valamilyen meghibásodás
miatt eseti javításra kerülne sor. Természetesen ebben az esetben is a felmerülő költségnek csak az
arányos részét számláznánk tovább. Egy esetleges javítás költsége adott esetben magasabb lehet az
éves üzemeltetési költségnél is, mert egy-egy alkatrész ára akár többszázezer forint is lehet.
Szerencsére ez a jelzőberendezés jelentősen fel lesz újítva, így a 3 éves garanciális időszakon belül
nem kell attól tartani, hogy jelentős költségű javításra lesz szükség.
A számlázásra negyedévente, a tárgyidőszakot követően kerülne sor.
Ha bármilyen kérdés merülne fel, készséggel állok rendelkezésükre.

Üdvözlettel

Kollár Attila
forgalomtechnikai mérnök

Magyar Közút Nonpro~t Zrt.
Forgalomtechnikai és Kezelői Osztály Központ
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
Telefon: +36-1-819-9104
Mobil: ±36-30-280-6040
E-mail: kollar.attila(~kozut.hu
Web: www~kozut.hu

Határozati javaslat
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (XII. 18.) határozata

a 4-es számú főút szajoli leágazásán lévő jelzőberendezés költségéhez Való
hozzájárulásról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. által közölt a 4-es számú főúton a szajoli leágazásnál lévő közúti
jelzőberendezés költségeihez nem kíván hozzájárulni.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
3. Irattár

Szajol, 2014. december 15.

