
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. február 5-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, Kovács Károly, Németbné Gerecs Judit, k é p v i s e 1 ő k,
Dr. Bartók László jegyző,
Dr. Csúri Csaba bejelentéssel távol.
Nem képviselő bizottsági tagok: Hegedűs Zsolt, Pénzügyi és Ügyrendi bizottsági tagok, Dr.
Czifra Mária, Fejes Károlyné Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság tagjai
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Meghívottak részéről: Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Czékmási Csilla Közösségi Ház és
Könyvtár igazgató, Sinka Edit Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató, Kun Mihály Községi
Labdarúgó Klub elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó

Szöllősi József polgármester úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van6fő.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz napirendi pont felvételére:

7. Csatlakozási szándéknyilatkozat a KTZVE 2014-2020. közötti programozási
időszakára
Előadó: Szöllősi József polgármester

8. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázat
beadásáról és a szükséges önerő biztosításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Van-e még javaslat plusz napirendi pont felvételére?

Amennyiben nincs, kéri, hogy kézfeltartással szavazzon, aki egyetért az Írásban és szóban
javasolt napirendi pontok megtárgyalásával.

6 fő igen szavazat

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendeket:

A nyilvános ülés napirendje:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb
eseményekről és az elvégzett tevékenységről
Előadó: Szöllősi József polgármester

Bernát Julianna alpolgármester



2

2. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
megállapítására
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

3. 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 összege
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

4. Szajoli Tiszavirág Óvoda nyári zárva tartási idejéről szóló döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit igazgató

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

6. Szajol Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

7. Csatlakozási szándéknyilatkozat a KTZVE 2014-2020. közötti programozási
időszakára
Előadó: Szöllősi József polgármester

8. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázat
beadásáról és a szükséges önerő biztosításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

9. Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről, az
intézmény 2014. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Czékmási Csilla igazgató

10. A közművelődés, a sport és szabadidős tevékenység alakulása, különös tekintettel a
község ifjúságának helyzetére
Előadó: Czékmási Csilla igazgató

Kun Mihály, a Szajol Községi Labdarúgó Klub elnöke

11. Beszámoló a településen működő civil szervezetek 2013-ban végzett munkájáról
Előadó: Bernát Julianna alpolgármester, TCK elnöke

12. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Szöllősi József po1gármester

Berkesiné Cslnger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke
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2. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben
meghatározott bérleti díjról
Előadó: Szöllősi József polgármester

3. Belterületi ingatlanok bérbeadásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

INTERPELLÁCIÓ

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

Kovács Károly: Sajnálattal tapasztalták a község lakói, hogy a hétvégi hóesés után az utakon
nem takarították le a havat. Volt ennek valami komolyabb oka?

Szöllősi József: Többször is kerestek telefonon a megbízott személyek, a gépek nem bírták
letolni a havat. Miután a hóesés elállt, addigra a leesett hóréteget az autók letaposták. Ezek
után intézkedtünk a tZ~bb útvonalak sózásáról, majd a felázott hóréteg letolásáról.

Bernát Julianna: Az Úgynevezett „Köpcse-i” falurészben történt áram-feszültség
ingadozások miatti kártérítés ügyintézéséről szeretnék tájékoztatást kérni.

Szöllősi József: Az „Egyebek” napirendi pontban részletes tájékoztatást szeretnék adni.

Van-e még további kérdés?

Nincs.

Kérem, aki elfogadja az interpellációs kérdésekre adott válaszokat, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért, és az interpellációs kérdésre adott választ tudomásul veszi.

1.! N a p 1 r e n d
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
és az elvé2zett tevékenységről
(A tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletét képezik!)

Szöllősi József: Néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a tájékoztatómat. A Dózsa
György és Csillag utak mart aszfaltozása megtörtént, a március hónapban tervezzük a
kivitelezővel kavics feltöltését és hengerezését. Január 28-án Besenyszögön jártam, ahol a
költségvetést egyeztettük. Tájékoztatták arról, hogy a gyermekjóléti szolgálat nem kap annyi
állami támogatást, amely fedezné a kiadásokat, de bízunk abban, hogy a megnyílt idősek
otthonára benyújtható pótigény csökkentheti a ráfordításainkat. A költségvetésről készült
tájékoztatót és összegszerű kimutatást az ülés megkezdése előtt kiosztottuk fénymásolatban.
A táblázat végén látható, hogy mennyi összeget kellet fizetnünk, 1.626.000,- Ft-ot.
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A Magyar Gulyás Gasztro- Turisztikai Egyesület vezetője keresett meg azzal a kéréssel, hogy
tudunk-e számukra biztosítani egy irodahelyiséget a hivatalban. Szeretnének pályázni a
LEADER-be, de csak akkor nyílhat erre lehetőségük, ha a telephelyük nem szolnoki.
Megegyeztünk abban, hogy a földszinti 4. számú irodát bejegyeztethetik telephelynek.
Szeretnének a község életébe is bekapcsolódni, rendezvényeinken részt venni. Amennyiben
további kérdés van a tájékoztatómmal kapcsolatosan, válaszolok rá.

Bernát JuHanna: Szóbeli kiegészítésem nincs.

Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény?

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

6 fő igen szavazat

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

2.! N a p i r e n d
Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2014. évi költsé2vetésének me2állapítására
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen részletesen megvitattuk a rendelet-tervezetet,
merült-e fel valakiben kérdés, vélemény?

Kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014.(II.5.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

3./Napirend ..

Szajol Közsé2 Onkormányzatának 2014. évre vonatkozó Szajol Község
Önkormányzatának saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3. ~ (1) szerinti adóssá2ot
keletkeztető ü~y1eteiből eredő fizetési kötelezettsé2einek a költsé2vetési évet követő
három évre várható össze2e
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
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Szöllősi József: Törvényi előírás szerint kell elkészítenünk három évre előre, együttes
bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot is megtárgyaltuk, a bizottságok támogatják a
határozati javaslat elfogadását. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés?

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

1/2014. (II. 5.) határozata

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

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összege

ezer Ft-ban
2015 2016 2017

1 Helyi adók 200 000 200 000 200 000
Önkormányztai vagyon értékesítéséből és

2 hasznosításából származó bevétel 4 000 5 000 5 000
3 Osztalék, hozam,koncessziós díj

Tárgyi eszköz értékesítéséből származó
4 bevétel
5 Bírság, pótlék és díjbevétel
6 Saját bevétel összesen 204 000 205 000 205 000

Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési
7 kötelezettsége

8 Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség 10 000
9 Rövid lejáratú fizetési kötelezettség

10 Fizetési kötelezettség összesen 10 000 0 0
11 Fizetési kötelezettség aránya 5% 0% 0%

Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: Folyamatos

4./ N a p i r e n d
Szajoli Tiszavirá2 Ovoda nyári zárva tartási idejéről szóló döntés
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
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Szöllősi József: A határozati javaslatban megfogalmazásra került a nyári zárva tartási
időszak, van-e a meghívott óvoda igazgató asszonynak ezzel kapcsolatosan szóbeli
kiegészítése?
Sinka Edit: Nincs szóbeli kiegészítésem.

Szöllősi József: Kérdés, vélemény?

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

2/2014. (II. 5.) határozata

A Szaj oil Tiszavirág Óvoda nyári zárva tartásának meghatározásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseire és felhatalmazásaira az alábbi határozatot
hozza:

A Szajoli tiszavirág Óvoda nyári zárva tartását

2014. augusztus 1. (péntek) — 2014. augusztus 22. (péntek)
időszakban határozza meg.

A zárva tartás utáni első nyitvatartási nap: 2014. augusztus 25. (hétfő).

Az óvodai zárva tartást megelőző ügyeleti óvodai ellátást

2014. június 16-tól — 2014. július 31-ig határozza meg.

Az ügyeleti óvodai ellátást 10 fŐ feletti igénybevétel esetén engedélyezi, amellyel
kapcsolatosan az igényfelmérést az óvoda igazgatója 2014. május 23-ig köteles elvégezni.

Határidő: 2014. május 23.

Felelős: Szöllő si József polgármester

Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
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2. Szajoli Tiszavirág Óvoda
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Csoportvezetői Helyben
4. Irattár

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

Szöllősi József: Az alaptevékenység besorolásának módosítása teszi szükségessé a
megállapodás újbóli módosítását. Együttes bizottsági ülésen is megvitattuk a napirendi pontot,
van-e kérdés, vélemény?

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

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2014. (II. 5.) határozata

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról

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

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

2. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József
polgármestert és Dr. Bartók László jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Szöllősi József polgármester

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

Humán Igazgatóság
Szociális és Integrációs Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

3. Irattár
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6.! N a p i r e n d
Szajol Községi Onkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfo2adása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Kettő közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk terveink szerint, az egyik a
hulladékkezelési közszolgáltatás, a másik pedig az intézményi étkeztetés. Együttes bizottsági
ülésen is megtárgyaltuk, van-e kérdés, vélemény?

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

4/2014. (II. 5.) határozata

Szajol Községi Önkormányzat

2014. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

Szajo 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztésben
foglaltakat és a következő döntést hozza:

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. ~ (1) bekezdése értelmében elfogadja
az önkormányzat 2014. évi közbeszerzéseire vonatkozó, mellékelt részletezettségű összesített
közbeszerzési tervet.

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Dr. Bartók László jegyző

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
Csatlakozási szándéknyilatkozat a KTZVE 2014-2020. közötti pro2ramozási időszakára
(Irásos határozati javaslat és szándéknyilatkozat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A LEADER programhoz történő csatlakozásról kell döntenünk a 2014-2020.
közötti időszakra. Támogatom a csatlakozást, az elmúlt években több pályázatot nyertünk a
programból. Bízom abban, hogy az elkövetkező években is tudunk fejlesztéseket végrehajtani
a programban való részvétellel. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye?

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

5/2014. (II. 5.) határozata

Csatlakozási szándéknyilatkozatról

a KTZVE 2014-2020. közötti programozási időszakára

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:

Szajol Község Önkormányzata előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Közép-
Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra
vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.

Felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a határozati javaslat mellékletében szereplő
Csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Szöllősi József polgármester

Értesülnek:
5. Képviselő-testület tagjai Helyben
6. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 4. Pf. 41.
7. Irattár

8./ N a p i r e n d
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázat
beadásáról és a szükséEes önerő biztosításáról
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az óvoda felújítására újból pályázunk, február 13-ig kell beadni a pályázatot,
a pályázat elbírálási határideje március 18. Reménykedjünk, hogy sikeres lesz és
megkezdhetjük az óvoda szigetelését. Együttes bizottsági ülésen is megvitattuk, a bizottságok
támogatják a pályázat beadását. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény?

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
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (II. 5.) határozata

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

1.) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi CCXXX. törvény 3.

melléklet 10. ba) pontjában foglalt fejlesztési támogatásra, a 4/2014.(I.31.) 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 f~5dém hőszigetelése,

- Óvodai bútorzat cseréje

A megvalósítás forrás igénye:
Adatok forintban

Megvalósítandó cél Összes ktsg. Pályázott összeg Saját erő
(80%) (20%)

Felújítás 29.340.865.- 23.472.692.- 5.868.1 73.-
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., a költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások előirányzata terhére biztosítja.

9./ N a p 1 r e n d
Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenysé~érőlg az intézmény
2014. évi munkatervének elfogadása
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Czékmási Csilla: Néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a tájékoztatót. Az elmúlt
időszakban többször is történt ellenőrzés az IKSZT működésével kapcsolatban. Néhány
változtatást kellett eszközölni a nyitvatartásunkon, szombati napokon a nyitva tartás 12 órától
18 óráig tart. Az Ünnepi napokon és Vasárnap zárva tart a könyvtár. Idén is nagyon sok
programmal várjuk a község lakóit. Nagy sikert arat az Úgynevezett baba-simogató program.
A fiatal anyukák örömmel és egyre többen hozzák be gyermeküket. Megalakítottuk a
Facebook oldalán a könyvtári oldalt is, ezáltal gyorsabb az információk áramlása és segíti
munkánkat. Amennyiben további kérdésük van, válaszolok rá.

Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, merült-e fel valakiben kérdés, vélemény?



11

Berkesiné Csin2er Gabriella: Az anyukáktól hallottam én is erről a programról. Lelkesedve
mesélték az Új lehetőségeket. Továbbra is azt állítom, hogy a könyvtár által szervezett
programokon csak az nem talál elfoglaltságot, aki nem is akar. A kisgyerekektől a
nagymamákig, a saját maga korosztályával együtt lehet és tanulhatnak, játszhatnak. Jó munkát
kívánok a rendezvényekhez és gratulálok az elért eredményekhez.

Bernát JuHanna: Egy megszépült közösségi házban, megújult eszköztárral, jó programokkal
várja a község lakóit a kultúrház. Bízom abban, hogy egyre többen fogják látogatni a
rendezvényeiket.

Szöllősi József: Köszönjük a dicsérő szavakat, van-e még kérdés, vélemény?

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

6 fő igen szavazat

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

10.! N a p 1 r e n d
A közművelődés, a sport és szabadidős tevékenys& alakulása, különös tekintettel a
község ifjúsá~ának helyzetére
(Irásos tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletei!)

Kun Mihály: Szóbeli kiegészítésem nincs.

Bernát Julianna: A beszámolóból kiderül, hogy az utánpótlás nevelés megyeszerte jó hírű a
klubnak és nagy sikereket is érnek el a gyerekek. Szomorú, hogy ezek a jó képességű
gyerekek nem erősítik tovább felnőtt csapatunkat.

Kun Mihály: Igen, a gyerekek elkerülnek tőlünk, középiskolába, fóiskolára mennek. Nehéz a
16 éves korosztályú csapatot felállítanunk.

Szöllősi József: A közművelődés és szabadidős tevékenység alakulásáról szóló beszámolóhoz
van-e szóbeli kiegészítés?

Czékmási Csilla: Nincs kiegészítésem.

Szöllősi József: Vélemény, kérdés fogalmazódott-e meg valakiben?

Bernát Julianna: Sajnálattal tapasztaltam, hogy a „Szajoli Fiatalok Közössége” számára
szervezett foglalkozások szünetelnek. Nagyon nehéz ezt a korosztályt megtartani és újból
becsábítani egy-egy rendezvényre. Nekünk továbbra is az a feladatunk, hogy megtaláljuk a
számukra megfelelő programokat, ehhez kívánok jó munkát.

Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli véleményeket, a továbbiakban fogalmazódott-e meg
valakiben még kérdés, vélemény?
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Amennyiben nincs, kézfeltartással jelezze, aki a kettő tájékoztatást elfogadja.

6 fő igen szavazat

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

11./N a p i r e n d
Beszámoló a településen működő civil szervezetek 2013-ban végzett munkájáróL a
tevékenysé2ük jövőbeni lehetős&eiről
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Bernát Julianna: A TCK üléseken vitatjuk meg, döntjük cl, hogy melyik civilszervezet
melyik hónapban szervezi meg a rendezvényeit. A tanácskozásokon a polgármester úr is
mindig jelen van, tájékoztatja a civil szervezetek vezetőit az aktuális helyzetről, változásokról.
Véleményem szerint jó együttműködés alakult ki a civilszervezetek és az önkormányzat
között. Táblázatos formában készítettem cl a civilszervezetek rendezvényeit. Amennyiben
további kérdés van a beszámolóval kapcsolatban, válaszolok rá.

Szöllősi József: Példaértékű községünkben a civilszervezetek együttműködése és munkája.
Onkormányzatunk minden évben támogatja anyagi lehetőségeihez mérten rendezvényeiket.
Sok információt el tudunk juttatni segítségükkel a község lakóihoz. Megköszönöm az
alpolgármester asszonynak a munkáját, hogy segítségével együttműködésünk kiváló. További
kérdés, vélemény van-e?

Nincs.

Kérem, aki egyetért a beszámolóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

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

12./E2yebek

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! A legközelebbi testületi ülésünket március 13-ra
tervezzük. 2014. február 15-én a Harmónia Egyesülettel közösen községi disznóvágást
rendezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk. A disznóvágás a faluházban lesz, a
disznótoros pedig a Közösségi Ház és Könyvtárban.
Az áram feszültség ingadozásáról néhány mondatban szeretnék tájékoztatást adni. Az elmúlt
napokban több ingatlanból is felkerestek bennünket. Kezdetben többen panaszkodtak arra,
hogy az éjszakai órákban nincs világítás, melyet jeleztünk a szolgáltatónak. Ezek után jelezték
az ingatlan tulajdonosok, hogy tönkrement a lakásban a TV készülék, számítógép, termosztát
és egyéb villamossági berendezés. Ujból felvettük a kapcsolatot a szolgáltatóval, aki a hiba
elhárítására kiküldte a helyszínre a szakembereit. A szakemberek megállapították, hogy egy
trafó meghibásodása miatt a vezetékekben 220 V helyett 380 V volt a rendszerben és ez
okozta a meghibásodásokat. Többszöri egyeztetés után, a szolgáltató kéri a károsultakat, hogy
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személyes ügyintézés végett keressék fel ügyfélszolgálatukat, ahol egyedileg bírálják el a
kártalanítást. Ezt az információt minden ingatlantulajdonossal közöltük.
Van-e kérdés az egyebek napirendi pontjában elhangzott szóbeli tájékoztatómmal
kapcsolatosan?

Nincs.

Közérdekű bejelentést kíván-e valaki tenni?

Amennyiben nincs közérdekű bejelentés, nyílt ülésüiik tárgysorozatával végeztünk,
mindenkinek megköszönöm az aktív munkáját, ülésüriket bezárom, a Képviselő-testület kis
szünet után, zárt üléssel folytatja munkáját.

K.m.f.

~1ős~f
polgármester

——‚
~r.B. ~ ászó

jegyző


