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ELŐTERJESZTÉS 

 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. szeptember 24-én tartandó ülésére 
 

 „Az Év Vállalkozója Szajolért” díj odaítélésére 
 
 
Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 11/2010. (VII. 20.) rendelet 4. § 
(1) bekezdése a következőket tartalmazza: 
 
„A Képviselő-testület „Az Év Vállalkozója Szajolért” díjat adományozhat annak az egyéni 
vállalkozónak vagy gazdasági társaságnak, aki a község gazdasági és társadalmi életében 
jelentős szerepet tölt be, valamint tevékenységével aktívan elősegíti a község fejlődését.” 
 
2015. évben javaslom a TÓTH és TÁRSA KÉSZ Kivitelező Építő és Szolgáltató Kft. részére 
a kitüntetés megítélését. A Kft. 1998 óta Szajol község egyik meghatározó vállalkozása, 
ügyvezetője Tóth Mihály. A már lassan két évtizedes múltra visszatekintő cég jelentős 
munkálatokat végez településünk utcáin. Minden évben a költségvetésben elfogadott mérték 
szerint új utakat épített vagy a kátyúzási munkálatokat végezte el tavasszal és ősszel egyaránt. 
Munkáltatóként helyi munkaerőt is igyekszik minél többet foglalkoztatni, ezzel is segítve az 
itt élők megélhetését. Legutolsó nagy kivitelezése a Fő út kiszélesítése és újra aszfaltozása a 
Római Katolikus Templomtól a Bekötő út kereszteződésig. A határidőket és a garanciális 
vállalásokat mindig betartva végezte kivitelezéseit. Helyi adózás szempontjából is jelentős 
mértékű gazdasági vállalkozás. A cég alapításának kezdetétől fogva mindig számíthatott 
anyagi támogatására a Szajol Községi Labdarúgó Klub, a helyi civil szervezetek, de 
önkormányzati rendezvényeket is több ízben támogatta anyagi hozzájárulásával.  
 
Úgy gondolom, hogy a község gazdasági és társadalmi életében eddig betöltött szerepével 
méltóvá vált „Az Év Vállalkozója Szajolért” díj odaítélésére.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A  fent  leírtak  alapján  javaslom,  hogy  Az  Év  Vállalkozója  Szajolért”  díjat  2015-ben  a 
TÓTH és TÁRSA KÉSZ Kivitelező Építő és Szolgáltató Kft. részére adományozza. 
 
Kérem javaslatom támogatását. 
 
 
Szajol, 2015. szeptember 18. 
 
  Szöllősi József 
   polgármester 
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Határozati javaslat 

 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

Z/……/2015. (IX. 24.) határozata 

 

 „Az Év Vállalkozója Szajolért” díj odaítéléséről 

 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 11/2010. (VII. 20.) számú rendelet 

4. §-a alapján, 2015. évben  

 
„Az Év Vállalkozója Szajolért” díjat 

 
a TÓTH és TÁRSA KÉSZ Kivitelező Építő és Szolgáltató Kft. részére 

 
 

adományozza. 
 
 
 
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 
 2./ Tóth és Társa Kivitelező, Építő és Szolgáltató Kft. 
  5081 Szajol, Fő út 20. 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
 4./ Irattár 
 
 


