
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános 
ülésén. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége 
 
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné 
Csinger Gabriella, Dr. Csúri Csaba, Kerékjártó Tibor, Némethné Gerecs Judit 
k é p v i s e l ő k,  
Dr. Bartók László jegyző,  
Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Kecsmárik László pénzügyi és ügyrendi bizottság tagja, 
Fejes Károlyné a szociális, ifjúsági és kulturális bizottság tagja 
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya 
igazgatási csoportvezető 
Meghívottak: Bari-Nagy Lajosné, mb. óvodavezető, Bódi Krisztina gyermekjóléti szolgálat 
családgondozója, Iszkeitz András a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője, 
Szolnoki Rendőrkapitányság képviseletében: Szabó Zoltán r.alezredes, Mihalik Zsolt r.őrnagy 
Balog László és Zsákai László körzeti megbízottak 
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó 
 
Szöllősi József polgármester úr köszönti a testületi ülésen megjelenteket, kiemelten a 
meghívottakat.  
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen 
van 7 fő. 
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja. 
 
Napirendi pont felvételére tesz javaslatot: 

- Nyilvános ülés keretében 14. napirendi pontként 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola által Ökoiskola cím elnyerésére irányuló 
pályázat támogatásával kapcsolatos döntés 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
   Némethné Gerecs Judit iskolaigazgató 

- Zárt ülés keretében: 
Előterjesztés „Szajol Községért Kitüntető Díj” odaítélésére 
Előadó: Bernát Julianna alpolgármester 
 

Van-e még szóbeli javaslat napirendi pont felvételére? 
Nincs. 
 
Kéri, kézfeltartással jelezze, aki a kiküldött és szóban javasolt napirendi pontok 
megvitatásával egyetért. 
 
6 fő igen szavazat 
 
A nyilvános ülés napirendje: 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb 
eseményekről és az elvégzett tevékenységről 
Előadó: Szöllősi József polgármester 
 Bernát Julianna alpolgármester 
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2. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint új szolgáltató bemutatkozása 
 Előadó: Szolgáltató képviselője 
 
3. Tájékoztató Szajol község közbiztonságának és közrendjének helyzetéről 

Előadók: a Rendőrség képviselői 
 

4. Beszámoló Szajol Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Szekeres Edit gazdaságvezető 
 
5. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Dr. Bartók László jegyző 
 
6. Beszámoló a 2012. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Szekeres Edit gazdaságvezető 
 
7. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
8. Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd 

hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindítása 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
9.  Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételével összefüggő pályázat benyújtása 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
10. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Szajol Község Önkormányzata 

közötti, a Szolnoki Járási Hivatal kialakításához szükséges ingatlan és 
infokommunikációs rendszer használatával kapcsolatos megállapodás 
jóváhagyásáról 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Dr. Bartók László jegyző 
 
11. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjában, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben foglaltak alapján az 
Önkormányzatra, mint működtetőre hárult többletkötelezettségekről szóló döntés 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Némethné Gerecs Judit iskolaigazgató 
 
12. A Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
13. A területi szociális ellátások jövőbeni rendszerével kapcsolatos döntés 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
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14. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola által Ökoiskola cím elnyerésére irányuló pályázat 
támogatásával kapcsolatos döntés 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
   Némethné Gerecs Judit iskolaigazgató 
 
15. Egyebek 
 

 
A zárt ülés napirendje: 
 
16. Előterjesztés „Szajol Községért Kitüntető Díj” odaítélésére 
 Előadó: Bernát Julianna alpolgármester 
 
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről 
 Előadó: Berkesiné Csinger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke 
 

 
I N T E R P E L L Á C I Ó 

 
Szöllősi József: Mielőtt megkezdjük testületi ülésünket, interpellációs kérdések feltevésére 
van lehetőség, fogalmazódott-e meg valakiben kérdés, kérés? 
 
Amennyiben nincs kérdés, a tájékoztatók megvitatásával folytatjuk munkánkat. 
 
 
1./ N a p i r e n d 
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről 
és az elvégzett tevékenységről 
(Írásos tájékoztatók a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt folyamatosan figyelemmel 
kísértük a kollégákkal a belvíz helyzetét. A Tiszai gáton a szakemberek ügyeleti rendszerben 
figyelik a gát oldalát, a fakadó vizek ellen homokzsákokkal védekeznek.  
A Holt Tiszába közel 30 mázsa halat telepítettek a Halász Kft. munkatársai, 2-3 éves pontyok 
és harcsák kerültek minden holtág részébe. 
A térfigyelő kamerákat beüzemelték, 6 db kamera telepítése történt meg, reméljük ezzel is 
tudjuk segíteni a körzeti megbízottaink munkáját. A kamerák éjszaka is üzemelnek, 180 
fokban pásztázzák a területet, 3 hónapig tárolják a felvett képmennyiséget. 
A sportcsarnokban a kazán beépítése megtörtént, a tároló kialakítása folyamatban van, 
terveink szerint május hónapban hozzá tudunk fogni a felépítéséhez. 
 
Bernát Julianna: Szóbeli kiegészítésem nincs. 
 
Szöllősi József: Van-e kérdése, véleménye valakinek a tájékoztatókban leírtakhoz, illetve a 
szóbeli kiegészítéshez? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatókban leírtakat tudomásul 
veszi. 
 
6 fő igen szavazat 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatókban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság által készített 
beszámoló jelentés megvitatásával folytassuk tovább munkánkat, mert a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. igazgatóját várjuk még az ülésünkre. Köszöntöm újból az ülésen 
megjelent kapitányurat, valamint kollégáit és átadom a szót a napirendi pont meghívottainak. 
 
 
3./ N a p i r e n d 
Tájékoztató Szajol község közbiztonságának és közrendjének helyzetéről 
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Mihalik Zsolt:  Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 2012. évi 
beszámolói jelentésemet néhány gondolattal egészíteném ki. A községben feladatainkat – 
2011. évhez viszonyítva – a megfelelő személyi és technikai feltételek mellett biztosítottuk, a 
személyi állományban változás nem történt. A bűncselekmények számában 5 %-os emelkedés 
tapasztalható, amelyeknek a nagy hányadát a vagyon elleni bűncselekményekben mutathatók 
ki, pld. nőtt a kerékpár lopások száma. Sajnos egyre jobban elmondható, hogy a településen is 
csökken az életszínvonal, elszegényednek az emberek, hiszen növekedett a falopások száma, 
a kisállat lopások száma, bár továbbra is jellemző az, hogy felelőtlenek néha az emberek, nem 
zárják le a kerékpárt, nyitva hagyják a bejárati ajtót ezzel is teret engednek a besurranó 
tolvajoknak. Folyamatosan tájékoztatjuk az idős embereket szórólapokon keresztül, hogyan 
tudják megvédeni értékeiket, több fórumot is szerveztünk. A közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma csökkent, ez köszönhető a folyamatos rendőri jelenlétnek is. Több 
esetben, főleg a nyári időszakokban, a vendéglátóhelyeket, szórakozóhelyeket ellenőriztük a 
KMB Alosztály más beosztottjaival együtt, valamint társhatóságok ellenőreivel együtt. 
Összességen elmondható, hogy Szajol község közbiztonsága jónak értékelhető, kirívóan 
súlyos bűncselekmény nem történt. Végezetül szeretném megköszönni Szajol 
Önkormányzatának a támogató munkájukat, segítségüket. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, kérdés, vélemény van-e a tájékoztatóval 
kapcsolatosan? 
 
Dr. Csúri Csaba: A kerékpárlopásokkal kapcsolatosan kérdezem, hogy ezek az 
eltulajdonítások a kerékpártárolónkból történtek, vagy ingatlanon belülről vitték el az 
elkövetők? A következő kérdésem, a gyorshajtásból, egyéb közlekedési szabályok 
megsértéséből kiszabott bírságok összege eléggé magasnak mondható. Mi alapján döntenek a 
rendőrök a kiszabható bírság összegéről, egyáltalán lehetőség van-e arra, hogy a helyszínen 
fizessenek a gyorshajtók? Az autófeltörésekre is kitértek a beszámolójukban, ezzel 
kapcsolatos a következő kérdésem: bűnszervezet követte el, vagy nem ez a jellemző? Mit 
jelent a biztonsági intézkedés? 
 
Dr. Bartók László: A 4-es főúti kereszteződésbe terveznek-e kamera felszerelést, amely 
figyeli a gyorshajtókat? A rendőrség hatáskörébe tartozik-e a közlekedési táblák kihelyezése, 
illetve annak ellenőrzése? Szolnokon lakom, és a 4-es főúton – Szolnok felé – 60-as táblák 
vannak végig, úgy gondolom, hogy az út minősége nem teszi indokolttá a sebességkorlátozást 
ilyen mértékben. 
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Kerékjártó Tibor:  Az utóbbi időben többször tapasztaltam, hogy nem működnek a 
kereszteződésben a forgalomirányító táblák, bár ha működik, akkor is történtek csúnya 
közlekedési balesetek. Kinek a feladata a javítás megrendelése, illetve meggyorsítása? 
 
Szabó Zoltán: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Az alosztályvezető részletes 
tájékoztatást adott a beszámoló jelentésből, így értékelni azt tovább nem szeretném. Tény, 
hogy a fokozott rendőri jelenlétnek visszatartó ereje van. A kerékpárlopások száma 
emelkedett, de hangsúlyozni szeretném, hogy az emberek felelőtlensége is közreműködő 
jelenség az eltulajdonításokban. Konkrét helyekről, ismétlődő helyekről nincs információnk, 
tehát nem mondható el, hogy a kerékpártárolóból vitték el, vagy csak az üzlet előtti tárolóból. 
Nem szervezett bűncselekmények ezek, csak alkalmi esetek. A közigazgatási bírság összegét 
rendelet szabályozza, ez alapján kerül megállapításra, illetve, hogy a gyorshajtó mennyivel 
haladta meg a megengedett sebességhatárt. Az együttes tényezők alapján történik a bírság 
kiszabása. A gépjárműfeltörésről, sikerült felderíteni az elkövetők kilétét, megtettük a 
szükséges rendőri intézkedést, bíróság dönt a továbbiakban. A térfigyelő kamerák 
felállításával kapcsolatosan az a véleményem, hogy a kamerarendszer kiépítése 
nagymértékben segíti a rendőrök munkáját, bár a rendszer további bővítése ajánlott. A 
közlekedési táblák kihelyezése, felügyelete nem a rendőrség hatásköre, bár az igaz, hogy 
legtöbbször kikérik a rendőrség véleményét is. A jegyző úr által felvetett indokolatlan 
sebességkorlátozó táblák visszavételezésére szignalizációval fogunk élni a Közlekedési 
Felügyelet felé. A kamerák kihelyezéséről még információval nem rendelkezek, azonban a 
rendőri jelenlétet fokozni fogjuk a kereszteződésnél. Nagyon figyelmetlenek a járművezetők, 
néha még agresszívan is viselkednek. A biztonsági intézkedés egy rendkívüli helyzetben, pld. 
hideg időjárásban, hozott intézkedést jelent. A téli időszakra jellemző, az elmúlt télen közel 
negyven ember életét mentették meg a járőrök. Ezt az alkalmat szeretném megragadni, és 
megköszönöm Szajol Polgármesterének, Szajol község lakosságának azt a példamutató 
munkát, amelyet együtt tettek a március 15-én kialakult időjárási helyzetben és biztosították 
több száz embernek a melegedő helyeket, ételt és a forró teát. Összefogottan irányították a 
bajba jutottak megsegítését a körzeti megbízottak együtt. Április 23-án a körzeti megbízotti 
alosztályt dicséretben részesítették. A rendőrök száma folyamatosan emelkedik, körzeti 
megbízott lesz még a szolnoki kertvárosi részen is.  
 
Szöllősi József: Köszönjük a válaszokat, van-e még kérdés, vélemény? 
 
Némethné Gerecs Judit: Megnyugtató számomra, hogy kiskorú veszélyeztetése nem történt 
községünkben. A rendőri program folytatását nagyon jónak tartom, úgy gondolom, hogy 
iskolánkban erre szükség van, össze kell fognunk a diákok biztonsága érdekében.  
 
Szöllősi József: Március 15-i eseményekkel kapcsolatosan én is szeretném megköszönni a 
rendőrség segítőkészségét, munkáját, hiszen közel 2000 emberről kellett gondoskodnunk és 
sikerült a pánikhangulaton uralkodnunk. A konzultációs fórumokon, programokon 
önkormányzatunk is részt vesz, és a civilszervezetek segítségével tájékoztatjuk a község 
lakosait a bűnmegelőzésről is. A térfigyelő kamerarendszer bővítését tervezzük, és kérjük a 
rendőrség segítségét a fejlesztések kivitelezésében.  
Gratulálok a kitüntető díjhoz és további munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánok. 
 
Van-e még kérdés, vélemény a tájékoztatóval kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakat tudomásul 
veszi. 
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6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
 
A napirendi ponthoz meghívott vendégek elhagyták a testületi ülés tanácskozótermét. 
 
Szöllősi József: A 2. napirendi ponthoz meghívtuk a Tiszamenti Regionális Vízművek 
igazgatóját, de sajnos telefonon jelezte, hogy nem tud a testületi ülésünkön jelen lenni, 
azonban szeretettel köszöntöm a képviselőjét, Iszkeitz András urat és átadom is adom a szót a 
képviselő úrnak. 
 
 
2./ N a p i r e n d 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint új szolgáltató bemutatkozása 
 
Iszkeitz András: Köszöntötte a megjelenteket és részletes tájékoztatást adott a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. szerkezeti felépítéséről, üzemigazgatóságairól, pénzügyi-vagyoni 
helyzetéről, fő tevékenységéről, majd ismertette az új vizi közmű törvény előírásait, 
feltételrendszereit. Végezetül hangsúlyozta, hogy a szolgáltatás minőségében nem lesz 
változás, a lakosok észre sem fogják venni a szolgáltató váltást, csak a szolgáltató nevében 
lesz változás. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a részletes tájékoztatást, van-e kérdés, vélemény? 
 
Dr. Csúri Csaba: Az új számlák mikorra várhatóak? 
 
Iszkeitz András: Március 31-én az órák leolvasása után az előző szolgáltató kiszámlázta a 
vízdíjat, április 1-től fogja a TRV Zrt. számlázni, még az adatokat nem kaptuk meg, 
valószínűleg lesz egy kis csúszás a számla készítésekor, pontos adatot nem tudok mondani. 
 
Szöllősi József: A bevezetett közműadó fizetési kötelezettség milyen mértékű, a befizetése 
hogyan érintette a gazdasági társaság működését? Várható-e vízdíjemelés? 
 
Iszkeitz András: A közműadó befizetése megtörtént, amely jelentős nagyságrendű. Az új 
viziközmű törvény előírásai miatt, sok település vízszolgáltatását kellett megoldanunk, illetve 
biztosítanunk. A települések közül akad olyan is, amelyek veszteséget termelnek, de 
mindenhol biztosítani kell az egészséges vizet. A vízdíjemelésről, valószínű, hogy nem 
várható, kormányhírek alapján június 1-től díjcsökkentést szeretnének. Az Energiahivatal 
számításai alapján lehetséges az elkövetkező években a vízdíjemelés, nekünk addig több évre 
be kell terveznünk a vízművek amortizációját, állapotfelmérést kell készítenünk.  
 
Bernát Julianna: Mindenki előtt ismeretes, hogy Magyarországon nincs egységes 
vízdíjrendszer, valahol kevesebb, valahol több vízdíjat fizetnek az emberek. Tervezik-e az 
egységes díjrendszer bevezetését? 
 
Iszkeitz András: Nekem az a véleményem, ha egységesíteni szeretnék a vízdíjrendszerét, az 
csak akkor történhet meg, ha egységes mindenhol a viziközmű hálózat. Úgy gondolom, hogy 
ilyen nem lesz. 
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Szöllősi József: Merült-e fel valakiben még kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, megköszönöm a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselőjétől a 
részletes tájékoztatást és bemutatkozást, a továbbiakban kívánok Önöknek jó munkát és 
bízom abban, hogy jó munkakapcsolatot fogunk az elkövetkező években kialakítani a 
gazdasági társasággal. 
 
Iszkeitz András megköszönte a meghívást és elhagyta a tanácskozó termet. 
 
4./ N a p i r e n d 
Beszámoló Szajol Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk a rendelet-tervezetet, 
van-e valakinek még kérdése, véleménye? 
 
Nincs. 
 
Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a 
 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2013. (IV. 25.) rendelete 
 

Szajol Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 
a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) 

 
 
5./ N a p i r e n d 
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A jegyző úr részletes tájékoztatást adott az együttes bizottsági ülésen a 
rendelet-tervezet fontosságáról, eljárási szabályairól. Merült-e fel valakiben még kérdés, 
vélemény?  
 
 
Nincs. 
 
Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
6 fő igen szavazat 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a 
 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2013. (IV. 25.) rendelete 
 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás 
szabályairól 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) 

 
 
6./ N a p i r e n d 
Beszámoló a 2012. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Több éven keresztül a belső ellenőrzési tevékenységet a Vincent-Auditor Kft. 
látja el. Az ellenőrzési jelentés a határozati javaslat melléklete, az együttes bizottsági ülésen is 
tárgyaltuk, van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

31/2013. (IV. 25.) határozata 
 

 
a 2012. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól 

 
1. A pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést e határozati 

javaslat melléklete szerinti részletezéssel a Képviselő-testület elfogadja. 
2. Az ellenőrzési jelentésben felsorolt hiányosságokat pótolni kell. 
3. A 2013. évi belső ellenőrzést a belső ellenőri tervnek megfelelően meg kell valósítani. 

 
 
7./ N a p i r e n d 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Törvényi előírás teszi szükségessé a 2014. évi költségvetési koncepció 
elkészítését. Az együttes bizottsági ülésen is megtárgyaltuk, módosító javaslatként 
fogalmazódott meg, hogy az előterjesztés 2. oldalán lévő bekezdést úgy fogadjuk el: 
„Önkormányzat tervezett fejlesztési kiadásai:”  
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Van-e még kérdés, javaslat a 2014. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a kiegészítéssel beterjesztett 
előterjesztéssel és határozati javaslattal. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

32/2013. (IV. 25.) határozata 
 

Szajol Község Önkormányzatának 
2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciójáról 

 
 

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja. 
A költségvetési rendelet-tervezet készítése során az alábbi alapelvek érvényesítését tartja 
fontosnak: 
 

1. A 2014. évi gazdálkodás megszervezésének alapvető követelménye a 
működőképesség megőrzés, a vállalt kötelezettségek folyamatos teljesítése. 

2. A működési kiadási előirányzatok kialakításánál elsődleges a kötelező feladatok 
ellátásának biztosítása. 

 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 
 
8./ N a p i r e n d 
Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd 
hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindítása 
(Írásos eljárást megindító felhívás a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A közbeszerzési terv alapján kiírásra került a közbeszerzési eljárás a szilárd 
hulladék rendszeres elszállítására. A közbeszerzési értéket úgy próbáltuk meg kiírni, hogy 
minél több szolgáltató tudjon pályázni, ezzel is növelve a versenyszellem kialakulását. 
Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatosan? 
 
Nincs. 
 
Kérem, aki egyetért a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban kiírtakkal, kézfeltartással 
jelezze. 
 
6 fő igen szavazat 
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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 
 

33/2013. (IV. 25.) határozata 
 

Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd 
hulladék rendszeres elszállítása tárgyában kiírt, közbeszerzési 

ajánlati felhívás elfogadásáról 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási területén történő 
települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása tárgyában kiírt, közbeszerzési ajánlati 
felhívást a határozat melléklete szerinti részletezettséggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Bakos László közbeszerzési szakértő 
 3. Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoportja 
 4. Irattár 
 
 
9./ N a p i r e n d 
Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételével 
összefüggő pályázat benyújtása 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az óvoda épületének homlokzatának, valamint a födémének hőszigetelésére, 
és a tetőfelújítására pályázatot nyújtunk be. A pályázat támogatja még az óvodai bútorzat 
cseréjét is, a beépített szekrényeket szeretnénk lecserélni, felújítani, azonban a pályázat 
sikerességéhez 20 %-os önerőt kell biztosítanunk a tartalék előirányzat terhére. Az együttes 
bizottsági ülésen ez a napirend is megvitatásra került, a bizottságok támogatják az önerő 
biztosítását költségvetésünk terhére. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? 
 
Némethné Gerecs Judit: A fejlesztési támogatás keretében nem lehetne megvalósítani a 
mozgáskorlátozott feljárót? 
 
Szöllősi József: A mai napon kaptunk egy felmérési jegyzőkönyvet az óvoda épület állagára 
vonatkozóan, melyet vissza kell küldenünk. Nekem az a véleményem, hogy először a 
felméréseket végzik el a pályázat kiírók, és utána fogják kiírni erre vonatkozóan a 
pályázatokat. Egyébként a jelen pályázatban nem szerepel a feljáró kiépítése, mi is terveztük a 
megvalósításának lehetőségét, de jelen esetben nem lehetséges. Van-e még kérdés? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, 
kézfeltartással jelezze. 
 
6 fő igen szavazat 
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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 
 

34/2013. (IV. 25.) határozata 
 

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázat 
beadásáról és a szükséges önerő biztosításáról 

 
 
1.) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi CCIV. törvény 3. 

melléklet 10. aa) pontjában foglalt fejlesztési támogatásra, a 8/2013.(III.29.) BM 
rendelet szerint pályázatot nyújt be. 
Megvalósítandó cél:  

- Szajoli Tiszavirág Óvoda, 5081 Szajol, Szt. István király út 70. szám alatti óvoda 
épületének homlokzati hőszigetelése, tető felújítása, padlás födém hőszigetelése, 

- Óvodai bútorzat cseréje 
 
A megvalósítás forrás igénye: 

Adatok forintban 
Megavalósítandó cél Összes ktsg. Pályázott összeg 

(80%) 
Saját erő 
(20%) 

Felújítás 29.340.865.- 23.472.692.- 5.868.173.- 
Bútorzat 2.934.000.- 2.347.200.- 586.800.- 
Összesen: 32.274.865.- 25.819.892.- 6.454.973.- 
 
 
2.) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat elnyerése esetén a 

szükséges 20%-os önerőt, melynek összege a benyújtásra kerülő pályázat szerint 
6.454.973.-Ft., tartalék előirányzata terhére költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Irattár 
 
 
10./ N a p i r e n d 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Szajol Község Önkormányzata 
közötti, a Szolnoki Járási Hivatal kialakításához szükséges ingatlan és 
infokommunikációs rendszer használatával kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
 
Dr. Bartók László: Elérkeztünk az utolsó fázishoz a járási hivatal kialakításában. A 
megállapodás a határozati javaslat melléklete. Az üzemeltetési költség összege nem magas, a 
közös, illetve a kizárólagosan használat helyiségek arányaiban lett meghatározva a bérleti díj.  
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Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, van-e a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal, illetve a 
megállapodással egyetért. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

35/2013. (IV. 25.) határozata 
 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és 
Szajol Község Önkormányzata közötti, 

a Szolnoki Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó ingatlan és infokommunikációs 
rendszer használatával kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról 

 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint egyes 
ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben foglaltak az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Szolnoki Járási Hivatal 
kialakításához kapcsolódó ingatlan és infokommunikációs rendszer használatával kapcsolatos 
megállapodást elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Szöllősi József polgármester Helyben 
2. Dr. Bartók László jegyző Helyben 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
4. Irattár 

 
 
11./ N a p i r e n d 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjában, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában, valamint a Házirendben foglaltak alapján az Önkormányzatra, mint 
működtetőre hárult többletkötelezettségekről szóló döntés 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
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Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megtárgyaltuk az előterjesztést, a bizottságok 
javasolják a többletkötelezettségek finanszírozását. Úgy gondolom, hogy a biztonságos 
működéshez szükségesek a feladatok ellátása, ezért támogatom a javaslatok elfogadását. 
Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai 
Programjából származó többletkötelezettségek önkormányzati finanszírozásával, 
kézfeltartással jelezze. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

36/2013. (IV. 25.) határozata 
 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjából származó 
többletkötelezettségek önkormányzati finanszírozása 

 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szajoli Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjában foglalt, a működtetőre vonatkozó 
többletkötelezettségekkel egyetért, azokat vállalja az alábbiak szerint: 

 

1. Pedagógiai Program 6.2 fejezetében szereplő, évente megrendezésre kerülő Kölcsey-
bál lebonyolításához szükséges többletkötelezettségek (a rendezvényhez a 
sportcsarnok épületének térítés nélkül történő rendelkezésre bocsátása, segítségnyújtás 
a lebonyolításhoz szükséges eszközök, berendezések szállításában). 

 

2. Pedagógiai Program 8. fejezetében szereplő újságíró szakkör tevékenységének 
elősegítése, a működéssel kapcsolatos újságok nyomtatása. 

 

3. Pedagógiai Program 15. fejezetében szereplő az elsősegély-nyújtási alapismeretek 
elsajátításával kapcsolatos iskolai terv végrehajtásához szükséges iskolaorvosi és 
védőnői segítség biztosítása. 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Kölcsey Ferenc Általános Iskola 

 5081 Szajol, Kölcsey F. út 45. 
3. Irattár 
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Tisztelt Képviselő-testület! A Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve a Házirendben is 
fogalmazódott meg többletkötelezettség finanszírozása, ezért, aki egyetért a határozati 
javaslattal, kézfeltartással jelezze. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

37/2013. (IV. 25.) határozata 
 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatából, valamint a 
Házirendből származó többletkötelezettségek önkormányzati finanszírozása 

 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szajoli Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ), 
valamint Házirendjében foglalt, a működtetőre vonatkozó többletkötelezettségekkel egyetért, 
azokat vállalja az alábbiak szerint: 

 

1. SZMSZ 9. fejezetében szereplő, a nők, valamint a pedagógusok tiszteletére szervezett 
rendezvényekkel kapcsolatos feladatok. 

 

2. SZMSZ 10. fejezetében szereplő, a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és 
ellátása érdekében a szükséges megállapodások megkötése a szolgáltatókkal. 

 

3. SZMSZ 11. fejezetében szereplő, a pedagógusok és egyéb munkavállalók tűzvédelmi, 
balesetvédelmi és munkavédelmi oktatásának megszervezése a Tisza Park Kft. 
munkatársainak közreműködésével. 

 

4. Házirend 20. fejezetében szereplő, a kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elérő 
tanulók évvégi jutalmazásával kapcsolatos feladatok és költségek 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Kölcsey Ferenc Általános Iskola 

 5081 Szajol, Kölcsey F. út 45. 
3. Irattár 

 
 



15 
 

 
12./ N a p i r e n d 
A Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A folyamatos törvényi előírások miatt kell módosítani a megállapodásunkat, 
a megállapodás tartalma, összege nem változott. A kiviteli terv elkészítése folyamatban van, 
úgy gondolom, hogy a nyári időszakban kezdődik a beruházás, először a szajoli projekt 
valósul meg. A kormány kiemelt projektként kezeli ezt a beruházást, több állami támogatást 
biztosít. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal, illetve a 
megállapodással egyetért. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

38/2013. (IV. 25.) határozata 
 

Tiszapüspöki - Szajol - Szolnok 
Víziközmű Beruházási Társulás  

társulási megállapodásának módosításáról 
 

 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ A 2010. július 16. napján aláírt Tiszapüspöki - Szajol - Szolnok Víziközmű Beruházási 
Társulás társulási megállapodást hatályon kívül helyezi és a jelen testületi határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetű társulási 
megállapodást fogadja el. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.  
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
Határid ő: 2013. május 31. 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 

 2. Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás 
  5211 Tiszapüspöki, Fő út 93. 

 3. Irattár 
 
 
13./ N a p i r e n d 
A területi szociális ellátások jövőbeni rendszerével kapcsolatos döntés 
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Szöllősi József: A Fő úti óvoda lesz az idősek nappali ellátását biztosító épület. Úgy 
tervezzük, hogy a családgondozó és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házigondozói 
szolgálat is ebben az épületben lesz. A felújítások jól haladnak, terveink szerint szeptember 1-
től indulhat be a nappali ellátás, az engedélyezési eljárás előtt szükséges a testületi döntés arra 
vonatkozóan, hogy a Fő út 22. számú ingatlanban lesz a telephely. Július 1-től a kistérség 
megszűnik, átalakul a központ társulássá, a neve is megváltozik, új megállapodást kell 
kötnünk és bízunk abban, hogy nem fog csökkenni a normatív támogatás sem. Az idősek 
nappali ellátásánál szükség lesz egy klubvezetőre és egy gondozónőre is. A telephely 
takarítását közcélú foglalkoztatottakkal szeretnénk megoldani. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Nincs. 
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a családgondozó és gyermekjóléti szolgálat, valamint az 
idősek nappali ellátása a Szajol Fő út 22. szám alatti épületben kerüljön telephelyként 
bejegyzésre, kézfeltartással jelezze. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

39/2013. (IV. 25.) határozata 
 

A kistérségi szociális szolgáltatások jövőbeni ellátásával kapcsolatos szándéknyilatkozat 
 
 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális 
közszolgáltatásokat a jövőben is a jelenlegi formában a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja által kívánja ellátni. A szolgáltatási 
rend a 2013. év második felétől Szajol községben, a Fő út 22. szám alatti épületben, kiegészül 
az idősek nappali ellátásával, melynek technikai és tárgyi feltételeit az önkormányzat 
biztosítja. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai 
 2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
     5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
 3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
     Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 
 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal 
     5001. Szolnok, Pf. 111. 
 5. Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Pénzügyi csoportja  Helyben 
 6. Irattár 
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14./ N a p i r e n d 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola által Ökoiskola cím elnyerésére irányuló pályázat 
támogatásával kapcsolatos döntés 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Némethné Gerecs Judit: Szeretnénk pályázni az Ökoiskola cím elnyeréséért, a pályázat 
határideje szeptember 16. Amennyiben a címet megnyerjük három évig viselhetjük az 
Ökoiskola nevet. Tudatos takarékosságra, környezetünk fejlesztésére, óvására neveljük a 
gyerekeket, és kérjük a testület támogató nyilatkozatát a cím elnyeréséhez. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, van-e kérdés az előterjesztéssel 
kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslatban 
megfogalmazottakkal. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

40/2013. (IV. 25.) határozata 
 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Ökoiskola cím elnyeréséhez 
benyújtandó pályázat támogatásáról 

 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozta: 
 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy ítéli meg, hogy a szajoli Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola ökoiskolai munkája illeszkedik a településfejlesztési koncepcióhoz, 
és támogatja az intézményt az Ökoiskola cím elnyerése érdekében benyújtandó pályázat 
során. 
 
Határid ő: 2013. június 1. 
 
Felelős: Szöllősi József 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Kölcsey Ferenc Általános Iskola 

5081 Szajol, Kölcsey F. út 45. 
3. Irattár 
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15./ N a p i r e n d 
Egyebek 
 
Szöllősi József: A március 15-i helyzetről már többször is beszéltünk, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivataltól kaptunk egy levelet, melyet Dr. Kállai Mária 
kormányhivatal vezető írt. Szeretném tájékoztatás címén felolvasni ezt a levelet. 
(Ismertette a levél tartalmát a testületi tagoknak.) 
A márciusi bizottsági ülésen bizottsági tag indítványára jutalmaztuk saját dolgozóinkat, bruttó 
húsz-húszezer forintot kaptak célfeladat ellátás címén. A polgármester és az alpolgármester 
külön jutalmazásban nem részesültek. 
Az új trafiktörvény alapján július 1-től dohányterméket csak a kijelölt helyen lehet vásárolni. 
A koncessziós pályázatok elbírása lezárult, Szajol községben kettő trafik üzemelhet. Az 
üzemeltetés jogát Bokor Erika Éva és Kátai Tibor nyerte meg Szajolban. A trafikok helyét 
még nem tudjuk pontosan, bízom abban, hogy az egyik nyertes a faluban, a másik nyertes a 
telepen fog trafikot nyitni. 
A május 1-i programot kiosztottuk az ülés megkezdése előtt, mindenkit szeretettel várunk a 
Sportcsarnok előtt és a pályán. 
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakhoz, illetve közérdekű bejelentése? 
 
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a munkáját, hozzászólásait, nyílt ülésünket 
bezárom, a képviselő-testület a zárt üléssel folytatódik tovább. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
  polgármester        jegyző 
 
 


