
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. május 30-án 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, Kovács Károly, 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, 
Dr. Czifra Mária, Fejes Károlyné a szociális, ifjúsági és kulturális bizottság tagok 
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya 
igazgatási csoportvezető 
Meghívottak: Czékmási Csilla Közösségi Ház és Könyvtár vezető, Bari-Nagy Lajosné, mb. 
óvodavezető, Bódi Krisztina gyermekjóléti szolgálat családgondozója,  
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 törlésére tesz javaslatot, ezáltal a kiküldött meghívóban közölt napirendi 
pontokban változás történik: 
 

A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadásáról szóló 
előterjesztés megvitatását a soron következő képviselő-testületi ülésére halassza 
el. 
 

Van-e szóbeli javaslat napirendi pont felvételére? 
Nincs. 
 
Kéri, kézfeltartással jelezze, aki a napirendi pontok változtatásával, valamint a törlésre jelölt 
napirendi ponttal egyetért. 
 
7 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 

 
2. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Czékmási Csilla intézményvezető 
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3. A közterületek elnevezésének módosítása 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Dr. Bartók László jegyző 
 
4. A Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez történő hozzájárulás 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
5. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításairól 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
6. Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről 
 Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója 
  Kistérségi Társulás Szajoli szolgáltatási helyének vezetője 
 
7. A 2012. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi munka értékelése 
 Előadó: Dr. Bartók László jegyző 
  Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető 
 
8. Tájékoztató a település közterületeinek, közútjainak állapotáról, továbbfejlesztésük 

lehetőségeiről 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
9. Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről az eddig eltelt időszak tapasztalatairól 
 Előadó: Dr. Bartók László jegyző 
 
10. Egyebek 
 
 

A zárt ülés napirendje: 
 
1. „Szajol Község Díszpolgára” cím adományozásáról szóló döntés 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
2. Kártérítési igény elbírálása 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
3. 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!) 



3 
 

 
Szöllősi József: A Szent István úti óvodában kénytelenek voltunk a vízvezeték cseréjét 
elvégeztetni, melynek költsége kb. 300.000,- Ft volt. A LEADER pályázatokról néhány 
gondolatot szeretnék elmondani: 

- A tanösvény kialakítása a Sportpálya melletti tölgyerdőben a 
kivitelezési eljárásban van, a pénzügyi elszámolás folyamatos. 

- A Községi Labdarúgó Klub által benyújtott pályázat elfogadásra 
került, azonban a pályázati összeg nagyságáról még nincs 
információnk. 

Az úgynevezett kazánprogramban a tároló szín kialakítása is folyamatos, az építési engedélyt 
is megkaptuk az építésügyi hatóságtól, a munkálatok rendben haladnak. A Tiszapüspöki 
csatornahálózat kiviteli tervében történt néhány változás, az egyeztetések megtörténtek, az 
érintett ingatlantulajdonosok hozzájárultak a tervmódosításhoz. A csatornahálózat 
kiépítésében azonban lesznek irányított fúrások is, amely a kivitelezési összeget emeli. 
A bázisiskola és bázisovi I. megyei találkozóját rendezték meg, a rendezvényen több iskola és 
óvoda rész vett, nagyon színvonalas volt a rendezvény. Készítettünk bemutatót is a 
rendezvényről, melyet a III: Humanitárius Települések Találkozóján mutattunk be.  
 
Bernát Julianna: A Gyermeknap sikeres lebonyolítására ítéltünk meg támogatást a 
vezetőkkel történt egyeztetés alkalmából. Ha további kérdés van a beszámolóval 
kapcsolatosan, bővebb tájékoztatást adok. 
 
Szöllősi József: Van-e kérdése, véleménye valakinek a tájékoztatókban leírtakhoz, illetve a 
szóbeli kiegészítésekhez? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatókban leírtakat tudomásul 
veszi. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatókban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
 
 
2./ N a p i r e n d 
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet 
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Czékmási Csilla: Szóbeli kiegészítésem nincs a napirendi ponthoz kapcsolódóan.  
 
Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen megvitattuk a tervezetet, a tervezet elfogadását 
javasolja az együttes bizottság, merült-e fel valakiben még kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezze, aki a helyi 
közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
7 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 
 

8/2013. (V. 30.) rendelete 
 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
 
3./ N a p i r e n d 
A közterületek elnevezésének módosítása 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen részletesen megvitattuk az előterjesztést, és az 
együttes bizottság javaslatára, figyelembe véve a lakosok kérését is, későbbi testületi ülés 
döntési körébe halasztjuk el. Merült-e fel valakiben még kérdés, vélemény ezzel 
kapcsolatosan? 
 
Amennyiben sem kérdés, sem vélemény nem fogalmazódott meg senkiben, szavazásra 
bocsátom, aki egyetért azzal, hogy a közterületek elnevezésének módosításáról szóló 
előterjesztést egy későbbi testületi ülésen tárgyaljuk újra, kézfeltartással jelezze. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

42/2013. (V. 30.) határozata 
 

A közterületek elnevezésének módosításáról 
 
 

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közterületek 
elnevezésének módosításáról szóló előterjesztést egy későbbi testületi ülésére halasztja el. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
 
4./ N a p i r e n d 
A Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez történő hozzájárulás 
(Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Szabó Zoltán r. alezredes megbízott kapitányságvezető urat ismerjük, 
meghívott vendégként többször is részt vett már testületi ülésen is. A kinevezését én is 
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támogatom, munkáját nagy elhivatottsággal és megalapozott szakmai tudással végzi. 
A törvényi előírás alapján véleményt, egyetértést kell adnunk a vezetői beosztás betöltését 
megelőzően. Van-e vélemény, kérdés a kinevezésével kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, 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 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

43/2013. (V. 30.) határozata 
 

a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján az alábbi 
döntést hozta: 
 
Szajol Község Önkormányzata, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) 
bekezdése alapján Szabó Zoltán r. alezredes rendőrségi tanácsosnak a Szolnoki 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő kinevezésével egyetért, azt támogatja. 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság 
  5002 Szolnok, Pf.: 97. 
 3. Irattár 
 
 
5./ N a p i r e n d 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításairól 
(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletei!) 
 
Szöllősi József: Újból napirendre került a Kistérségi Társulás megállapodásának 
módosításairól szóló előterjesztés jogszabályi változások átvezetése miatt. Az előterjesztésben 
részletesen kifejtésre került a módosítások okai, van-e ezzel kapcsolatosan kérdés? 
 
Amennyiben nincs kérdés, vélemény, szavazásra bocsátom, aki egyetért a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának jogszabályváltozásból eredő módosításáról 
szóló 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 
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

44/2013. (V. 30.) határozata 
 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
jogszabályváltozásból eredő módosításáról 

 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozza: 
 

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

 
2. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József 

polgármestert és Dr. Bartók László jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
 

Határid ő: 2013. július 1.  
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
  Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája 
 3. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

  Szociális és Integrációs Osztálya 
  5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

 4. Irattár 
 

Ugyanezen napirendi ponthoz kapcsolódik a központi ügyeleti feladatellátással kapcsolatos 
módosítás is, melyről szintén dönteni szükséges. 
 
Kérem, aki egyetért a központi ügyeleti feladatellátással kapcsolatos módosítási 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 
 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

45/2013. (V. 30.) határozata 
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a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

a központi ügyeleti feladatellátással kapcsolatos módosításáról 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú 

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

 
2.) Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József 

polgármestert és Dr. Bartók László jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
 

Határid ő: 2013. július 1.  
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
  Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája 
 3. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

  Szociális és Integrációs Osztálya 
  5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

 4. Irattár 
 
 
6./ N a p i r e n d 
Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről 
(Írásos tájékoztatók a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A Besenyszögi Központ igazgatója, Csapó Pálné nem tud jelen lenni 
ülésünkön, ugyanis Besenyszögön is a mai napon van testületi ülés, és ott is a tájékoztatót 
tárgyalják, azonban szeretettel köszöntöm a helyi szolgáltatás hely telepvezetőjét, Bódi 
Krisztinát ülésünkön. Van-e szóbeli kiegészítés a tájékoztatókkal kapcsolatosan? 
 
Bódi Krisztina:  Nincs szóbeli kiegészítésem. 
 
Szöllősi József: A szociális szolgáltató fenntartója a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása. 
Nagyon jó kapcsolat alakult ki a Besenyszögi központtal, terveink szerint szeptember 1-től 
községünk is elindíthatja az idősek nappali ellátását biztosító telephelyet, a Fő úti volt 
óvodaépületében. A felújítási munkák folyamatosak, bízunk abban, hogy megfelelő helyet, és 
a normatív finanszírozás lehívásával, megfelelő hátteret tudunk biztosítani az idősek számára. 
A társulási törvény hatályon kívül helyezésével átalakul a kistérség önkéntes társulássá, a 
gesztor továbbra is Szolnok lesz. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító szolgáltatás 
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a hírek szerint állami felügyelet alá kerül, de erről biztos információval nem rendelkezünk. 
Van-e kérdés, vélemény a Besenyszögi központ által készített szakmai beszámolójával 
kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a beszámolóban leírtakkal egyetért, és 
azt tudomásul veszi. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a beszámolóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
 
Szajol Telephelyének szakmai beszámolóját is elkészítette telephelyvezetőnk, van-e kérdés, 
vélemény? 
 
Bernát Julianna: Úgy gondolom, hogy nehéz feladat az időskorúak ellátása, gondoskodása. 
Örülök annak, hogy gondozottjaink elfogadták gondozónőjüket, bizalommal fordulnak 
hozzájuk, dicséretre méltó munkát végeznek. A tájékoztatót elfogadásra javaslom, és a 
telephely dolgozóinak további jó munkát kívánok. 
 
Szöllősi József: Csatlakozom az alpolgármester asszony jó kívánságaihoz, és büszke vagyok 
arra, hogy ilyen felkészült, segítő emberek foglalkoznak az időseinkkel. Amennyiben további 
vélemény nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a Szajoli Telephely szakmai 
beszámolójával egyetért.  
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a beszámolóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
 
 
7./ N a p i r e n d 
A 2012. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi munka értékelése 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Dr. Bartók László: Nincs szóbeli kiegészítésem. 
 
Lévainé Rajki Orsolya: A demográfiai adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy az 
időskorúak száma nő, azonban a 2012. évi születéseket vizsgálva némi emelkedés látható. A 
hatáskörökben történt változásokról részletes tájékoztatás található az előterjesztésben, bár a 
gyakorlatban ezt nem így tapasztaljuk. Amennyiben kérdés van, válaszolok rá. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a kiegészítést. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Bernát Julianna: Igyekszünk mindent megtenni a gyermekek egészséges növekedéséért, 
azonban nehéz feladat ez a mai gazdasági helyzetben és környezetben, hiszen valóban sokan 
küzdenek anyagi gondokkal a mindennapi megélhetéssel.  
 
Szöllősi József: Merült-e fel valakiben még kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban? 
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Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslatban 
megfogalmazottak egyetért. 
 
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 
 

46/2013. (V. 30.) határozata 
 

Szajol településen 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátására vonatkozó átfogó értékelés elfogadása 

 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Jegyző előterjesztésében megtárgyalta a 
településen végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó átfogó 
értékelést.  
 
A Gyvt. 96.§ (6) bekezdése alapján elkészített beszámolót elfogadja. 
 
Értesülnek: 
1./ Képviselő testület tagjai H. 
2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
3./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató 
4./ Igazgatási csoport H. 
5./ Irattár H. 
 
 
8./ N a p i r e n d 
Tájékoztató a település közterületeinek, közútjainak állapotáról, továbbfejlesztésük 
lehetőségeiről 
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az utak padkázását szeretnénk tovább folytatni, évente 5-10 millió forintot 
tudunk biztosítani az utak felújítására, kátyúzására. Van-e kérdés, vélemény a tájékoztatóval 
kapcsolatosan? 
 
Kerékjártó Tibor:  A vasút környéki utak is elég rossz állapotban vannak, talán kérhetnénk 
támogatást a MÁV-tól írásban. 
 
Szöllősi József: Nekem az a véleményem, hogy nem várhatunk anyagi támogatást a 
vállalattól, de írásban megkereshetjük az illetékes osztályt. 
 
Kovács Károly: Úgy gondolom, hogy nincs okunk panaszra, a tájékoztatóból kitűnik, hogy 
94,5 %-os a kiépített úthálózatunk. Az igaz, hogy egyre több útszakaszt kellene felújítanunk, 
de az anyagi hátterünk azonban véges. 
 
Szöllősi József: Van-e még kérdés, vélemény? 
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Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
 
 
9./ N a p i r e n d 
Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről az eddig eltelt időszak tapasztalatairól 
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Dr. Bartók László: Nincs szóbeli kiegészítésem, a tájékoztatóban részletesen leírtunk 
mindent a közfoglalkoztatás rendszeréről, amennyiben kérdés van, válaszolok rá. 
 
Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
 
 
10./ N a p i r e n d 
Egyebek 
 
Szöllősi József: A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. XXX. törvény 
alapján, a Hungarikum Bizottság elnöke, Dr. Fazekas Sándor kezdeményezte a megyei 
hungarikumok listájának összeállítását, melynek kapcsán nyilatkoznunk kell elsősorban, hogy 
mely helyi értékek méltóak a megyei értéktárba kerüléshez, másodsorban, hogy 
szándékozunk-e települési értéktár bizottságot létrehozni. A települési értéktár bizottság 
feladata a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítása, dokumentálása, rendszerezése és 
népszerűsítése. A törvény végrehajtási rendelete alapján az önkormányzatnak 60 napon belül 
döntést kell hoznia, hogy kívánunk-e települési értéktár bizottságot felállítani. Úgy gondolom, 
hogy önkormányzatunk nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, azonban a már ismert helyi 
értékeinkről készített listát elküldtük a megyei értéktárba. Például a Tisza „virágzása”, az 
úgynevezett szakadópart a Tisza folyó partján, a Római Katolikus Templom, a közterületeken 
elhelyezett szobrok és még sorolhatnám a helyi értékeinket hosszasan. Önkormányzati 
döntésünket június 16-ig kell elküldenünk a megyei közgyűlés elnökének. Ezzel 
kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény? 
 
Nincs. 
 
Szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal, hogy Szajol Község Önkormányzata nem kíván 
települési értéktár bizottságot létrehozni, kézfeltartással jelezze.  
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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 
 

47/2013. (V. 30.) határozata 
 

A Település Értéktár Bizottság létrehozásáról 
 
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kíván Település 
Értéktár Bizottságot létrehozni. 
 
Határidő: 2013. június 16. 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek:  Képviselő-testület tagjai Helyben 
  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke 
  5001 Szolnok, Pf. 41. 
  Irattár 
 
 
Szöllősi József: A Trianoni Békediktátum 93. évfordulója alkalmából történő megemlékezés 
2013. június 4-én 15 órakor lesz, a meghívókat kiosztottuk az ülés megkezdése előtt, 
mindenkit szeretettel várunk.  
Kászon község – testvérközségünk – június 14-től – június 16-ig falunapot rendez, melyre 
meghívást kapott önkormányzatunk is, kérek minden testületi tagot, hogy jelezze, ki tud részt 
venni a rendezvényen, úgy gondolom, hogy néhány fővel delegáljuk községünket. 
A szilárd hulladék rendszeres szállítására kiírt közbeszerzési eljárásra küldött hiánypótlási 
feltételeket teljesítettük, úgy gondolom, hogy június hónapban születhet döntés a nyertes 
pályázóra vonatkozóan. 
A Pedagógus Nap alkalmából június 7-én köszöntöm a pedagógusainak, amelyre meghívást 
kaptak az ott dolgozó technikai munkatársak is. 
 
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 

 
 


