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TÁJÉKOZTATÓ 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. február 11-én tartandó ülésére 

 
Beszámoló a településen működő civil szervezetek 

2015-ben végzett munkájáról 
 
 
2015-ben is 13 civil szervezet működött községünkben. A település lakóinak különböző 
korosztályait tömörítik magukba, az óvodástól a szépkorúig. 
Községi rendezvényeinket valamennyien aktívan támogatják, nélkülük nem tudnánk ezt a 
látogatottságot és színvonalat tartani. 
 
 Civil szervezet Civil szervezet vezetője 
 

1. Labdarúgó Klub Kun Mihály 

2. Tiszakanyar Horgász Egyesület Andó Tibor 

3. Polgárőr Egyesület Sugár Antal 

4. Csiribiri Alapítvány Benedekné Trecskó Beáta 

5. Szajoli Kisdiákokért Alapítvány Wesniczky Antal 

6. Harmónia Egyesület Kerékjártó Tibor 

7. Szajoli Vasutaskör Egyesület Szöllősi Józsefné 

8. VSZ Nyugdíjas Alapszervezet Bodnár János 

9. Községi Vöröskereszt Kiss Istvánné 

10. Őszirózsás Klub Sipos Jánosné mb. 

11. Vasutas Nyugd. „Szegfű” Klub Ivánovics János 

12. Mozgáskorl. Szajoli Csoportja Fejes Károlyné 

13. Együtt Egymásért Klub Hegedűs Imréné 

 
Saját rendezvényeiket is szervezettség, jó hangulat jellemzi, ezzel is községünk kedvező 
megítélését formálják. 
Az év minden hónapjában van rendezvény, így mindenki találhat magának olyat, amin 
szívesen részt vesz. 
 
Labdarúgó Klubunkban több korosztály egészségre, mozgásra nevelése zajlik. Időjárástól 
függetlenül lelkesen edzenek, ami az eredményükön is látszik, szép sikereket érnek el. 
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A Tiszakanyar Horgász Egyesület a környezetvédelemre, a horgászat megszerettetésére 
helyezte a fő hangsúlyt. Igyekeznek a szervezett horgásztáborokkal az utánpótlásról is 
gondoskodni. 
 
A Polgárőr Egyesület a rendőrséggel karöltve biztosítja a község nyugalmát. Minden váratlan 
helyzetnél, a rendezvényeinknél számíthatunk aktív munkájukra. 
 
A Csiribiri Alapítvány az óvodáskorú gyermekek és az óvodai programok támogatását tekinti 
fő feladatának. 2015-ben bevételükből támogatták a gyönyörű játszóudvar kialakítását 
óvodánkban. 
 
A Szajoli Kisdiákokért Alapítvány iskolásainkat támogatja. Mindent megtesznek azért, hogy a 
közel 300 diák jó környezetben, a lehető legjobban felszerelt iskolába járjon. Méltán lehetünk 
büszkék iskolánkra. 
 
A Harmónia Egyesület támogatja a községünkben működő cserkészeket, tevékenyen szervezi 
az önkéntes munkát településünkön. Az ifjúság szellemi, testi nevelését is fontosnak tartják, 
programjukat ehhez alakítják. Új színfoltként énekkart alapítottak ebben az évben. 
 
Szajoli Vasutaskör Egyesület működteti a Vasutaskört, kiszolgálva a felmerülő lakossági és 
civil teremigényt, esetenként az eszközigényt. Fő feladatuk az év végi ünnepek szervezése a 
Mikulás Kuckója és a Mindenki Karácsonya. 
 
Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Alapszervezet: A vasutas nyugdíjasok érdekképviseletét 
látja el. Segítik tagjaikat az ügyintézésben, látogatják őket. 
 
Községi Vöröskereszt az egyik legnagyobb létszámú csoport. Mivel az óvoda és az iskola is 
csatlakozott a Vöröskereszt támogató munkájához /Bázis Óvoda, Bázis Iskola/, így 
remélhetőleg nagy lépést tettek az utánpótlás nevelés érdekében. Egész évben szervezik a 
véradást, a szűréseket és segítik adományokkal a rászorulókat. 
 
Őszirózsás Klub: Főként az idősebb korosztály alkotja a tagságot. Rendszeresen találkoznak, 
közös programokat szerveznek. Nevükhöz fűződik a Szüreti felvonulás és bál. 
 
A Szegfű Klub tagsága hasonló összetételű, bár néhány friss nyugdíjas csatlakozott a klubhoz, 
szeretnének még több új tagot szervezni soraikba. Saját éves programjuk mellett mintegy 16-
20 más csoporttal állnak kapcsolatban. Rendezvényeik jól szervezettek, sok érdeklődőt 
vonzanak más településekről, ezzel is Szajol község hírnevét öregbítve. 
 
Együtt Egymásért Klub: Főleg a közös kellemes időtöltés, kreatív tevékenységek jellemzik a 
klubot. Kedveskednek óvodásainknak, iskolásainknak apró ajándékokkal, műsorral. Szeretnek 
együtt kirándulni, támogatják a Vöröskereszt munkáját. 
 
A Mozgássérült Egyesület megváltozott képességű emberek érdekképviseletét látja el. 
Támogató taglétszámuk magas. Közös rendezvényeiket más településen élők is látogatják. 
 
Minden klubunk jó kapcsolatot ápol az óvodával, iskolával. Kölcsönösen segítik egymást. 
Az Idősek Klubja is aktívan bekapcsolódik a hasznos időtöltés megszervezésébe. Nagy 
segítség a beszerzett mikrobusz, nemcsak a szállításban, hanem időnként más klubok 
támogatásában is. 
Továbbra is törekedni kell a klubok egymáshoz közeledésére is, bár van némi előrelépés e 
téren is. 
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Önkormányzatunk 2015-ben is biztosította az eddigi lehetőségeket a civileknek, úgymint civil 
szoba, telefon, fax, másolások, teremigények, eszközigények térítésmentesen. 
Ez évben is pályázhattak anyagi támogatásra a rendezvényeikhez. 
 
Összességében a 2015-ben folyó civil tevékenység eredményes és jó. 
 
Egész évben arra törekszenek, hogy tagjaik közösséghez tartozzanak, s abban jól érezzék 
magukat, érezzék a törődést és odafigyelést. 
Az előttünk álló évben is ez a cél. 
 

TCK 2016. évi munkaterve 
 

 Napirend Tervezett időpont 

1. 

- 2015. év eseményeinek ismertetése, beszámoló 
elfogadása 

- 2016. évi tervek egyeztetése 
- TCK munkatervének elfogadása 

Február 

2. - Majális feladatai, vállalások Április 

3. - X. Falunap programjai, jelentkező feladatok Június eleje 

4. 
- Szent István napi rendezvények 
- Szüreti bál előkészületei 

Augusztus eleje 

5. - Decemberi ünnepek előkészítése November 

6. - Az éves munka értékelése December vége 

 
 
A civil szervezetek 2015. évi munkáját, és a 2016-os év tervezett rendezvényeit a mellékelt 
táblázatok mutatják. 
 
A tájékoztatót a TCK a 2016. február 3-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására! 
 
 
Szajol, 2016. február 4. 
 
 
 Bernát Julianna 
  alpolgármester 
   TCK elnök 
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CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGAT ÁS 

 
2015. 

 
 

Sor-
szám 

CIVIL SZERVEZET 
MEGÍTÉLT 

TÁMOGATÁS 
FELOSZTHATÓ 

2.000.000 Ft 

TÁMOGA-
TÁSI 

SZERZŐDÉS 
SZÁMA 

1. POLGÁRŐR EGYESÜLET  250.000 1.750.000 1/2015. 

2. HARMÓNIA EGYESÜLET 90.000 1.660.000 2/2015. 

3. LABDARÚGÓ KLUB 500.000 1.160.000 3/2015. 

4. SZAJOLI KISDIÁKOKÉRT 
ALAPÍTVÁNY 136.000 1.024.000 4/2015. 

5. TISZAKANYAR HORGÁSZ 
EGYESÜLET 60.000 964.000 5/2015. 

6. ŐSZIRÓZSÁS KLUB 80.000 884.000 6/2015. 

7. SZEGFŰ KLUB 50.000 834.000 7/2015. 

8. VÖRÖSKERESZT SZERVEZET 110.000 724.000 8/2015. 

9. LABDARÚGÓ KLUB  500.000 224.000 9/2015. 

10. VASUTASKÖR EGYESÜLET 100.000 124.000 10/2015. 

 TCK ajándék 11.450 112.550  

ÖSSZESEN: 1.887.450 0  

 
 
  A VSZ Nyugdíjas Alapszervezet más forrásból részesült támogatásban. 


