
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. január 31-én 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: Hegedűs Zsolt pénzügyi és ügyrendi bizottság tagja, Dr. 
Czifra Mária,Fejes Károlyné szociális, ifjúsági és kulturális bizottság tagjai 
Polgármesteri Hivatal részéről:  Szekeres Edit pénzügyi gazdaságvezető, Lévainé Rajki 
Orsolya igazgatási csoportvezető, 
Meghívottak: Nagy Zsuzsanna óvodavezető 
 
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 
van 7 fő. A törvényes feltételek biztosítottak az ülést megnyitja. 
 
Szöllősi József: A meghívóban szereplő napirendi pontok megvitatásánál kívül, van-e más 
javaslat napirendi pont felvételére vonatkozóan. Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a 
napirendi pontok megvitatásával, kézfeltartással jelezze. 
 
7 fő igen szavazat  
 
Megállapítom, 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. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

  Dr. Bartók László jegyző 
 
3. Szajol Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

  Dr. Bartók László jegyző 
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4. Szajoli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyása 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

  Dr. Bartók László jegyző 
 
5. Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 

Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Dr. Bartók László jegyző 
 
6. Szajol Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

jóváhagyása 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

  Dr. Bartók László jegyző 
 
7. Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
8. Az általános iskola átadásához kapcsolódó használati szerződés jóváhagyása 

Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
9. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, Házirendjének és Továbbképzési Programjának jóváhagyása 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

  Nagy Zsuzsanna megbízott óvodavezető 
 
10. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának társulásával kapcsolatos kompenzációs megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
11. A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás 

Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
12. A Szajoli Tiszavirág Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
13. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére 

vonatkozó pályázati kiírás 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
14. A 2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő 

csatlakozásról 
 Előadó: Szöllősi József polgármester  
 
15. Tájékoztató a Járási Hivatal működésével kapcsolatos hivatali feladatokról 

Előadó: Dr. Bartók László jegyző 
 
16. Egyebek 
 

 



3 
 

A zárt ülés napirendje: 
 
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: A napirendi pontok megvitatása előtt, interpellációs kérdések feltételére kerül 
sor, kérdezem képviselő-testületi társaimat, kívánnak-e élni a lehetőséggel? 
 
Kerékjártó Tibor:  A temetőben található járda az évek alatt nagyon elhasználódott, tönkre 
ment. A felújítása kinek a feladata? 
 
Szöllősi József: A temető az egyház felügyelete alá tartozik. A temetési szertartások vezetését, 
valamint a temetői nyilvántartást külön vállalkozás irányítja. Minden év február hónapjában a 
egyháztanács felé beszámolót készít a vállalkozó az elmúlt év tapasztalatairól, működési 
rendjéről. Az elmúlt évben is kértük a járda felújítását, megszélesítését a vállalkozótól, 
azonban intézkedés nem történt. A képviselő-társam által felvetett probléma megoldását 
sürgetni fogjuk. 
 
Dr. Csúri Csaba: Sajnos községünkben is a téli időszak tönkre teszi a közlekedési utakat. 
Mikorra várható a kátyúzás felmérése, illetve az utak javítása?  
 
Szöllősi József: A következő hónapban fogja testületünk tárgyalni a költségvetési 
rendeletünket, és elfogadása után, az időjárás függvényében kezdődhet meg az utak 
felmérése. Úgy gondolom, hogy a veszélyes útszakaszokon a kátyúzás megtörténik, de 
figyelembe kell vennünk az anyagi lehetőségeinket is, sőt felül kell vizsgálnunk az esővíz 
elvezető árkok állapotát is. Bízom abban, hogy március-április hónapban elindulhat a felújítás 
a kijelölt útszakaszokon. 
 
Van-e még kérdés? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja az interpellációs kérdésekre adott választ, 
kézfeltartással jelezze. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért, és az interpellációs kérdésre adott válaszokat tudomásul veszi. 
 
 
1./ N a p i r e n d 
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről 
és az elvégzett tevékenységről 
(A tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletét képezik!) 
 
Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! A decemberi ülésünkön tájékoztatást adtam az új 
start-munka programról, az ún. kazánprogramról. A szerződés aláírásra került, a pályázatról 
április végéig kell elszámolnunk, az új kazán a sportcsarnokba kerül elhelyezésre. Január 8-án 
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a csatorna kivitelezői szerződést írtam alá, a testület felhatalmazása alapján. A pályázatban 
szereplő – önkormányzatunkra jutó összeg – a tavalyi évben kiegyenlítésre került, így az idei 
költségvetésünkben plusz kiadást nem tervezünk erre a szakfeladatra. Bízom abban, hogy a 
kiviteli tervek elkészítése után, a nyári időszakban megkezdődnek a munkálatok.  
A környezetvédelmi ellenőrzés során az útszéli erdők szennyeződését állapították meg a 
környezetvédők, felszólították az erdőgazdálkodót a szükséges intézkedések megtételére. 
Megállapítottuk, hogy a vasúton túli területeket jobban kell ellenőriznünk, kissé elhanyagolt 
az a területünk, ki kell terjeszteni, a polgárőrökkel már fel is vettük a kapcsolatot. 
A VCSM Koncessziós Zrt-től történő kiválásról néhány gondolat: A VCSM Zrt. működését 
ellenőrizte az Energetikai Hivatal és megállapította, hogy Szajol községgel kötött bérleti 
szerződés a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő, csak koncessziós szerződés alapján lehet 
a szolgáltatásról gondoskodni, ezért kötelezte a szolgáltatót, hogy bérleti szerződését bontsa 
fel. Ha nem tesz eleget az előírtaknak, akkor a vízjogi engedélyét is bevonhatja a VCSM Zrt-
től. Nagyon sajnálom, ezáltal egy jó kapcsolatunk szakad meg, minden lehetőséget 
figyelembe vettünk, de sajnos nem tehetünk semmit. A lakossági fogyasztó nem tapasztal 
semmi változást, hiszen ugyanazt a vizet kapjuk, csak egy állam által felügyelt szervtől, a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től, tehát a vízdíjat és a csatornadíjat az előbb említett 
szerv fogja számlázni. Közmű vagyonleltárt kell készítenünk és március 31-ig el kell 
számolnunk a VCSM Zrt-vel. A Fő úti, valamint Kodály Z. úti csőhálózat cseréjét végzi most 
a szolgáltatónk és tárgyalásokat folytatunk még a Vízmű-telepünk kerítésének felújítására is.  
A halászati jog bérleti szerződéséről: A novemberi ülésünkön testületünk döntött arról, hogy 
továbbra is a Fish-Coop Kft-vel köti meg a bérleti szerződést. Tiszapüspöki Önkormányzat 
képviselő-testülete nem támogatta azonban a szerződés megkötését. Kértem a polgármester 
urat, hogy soron kívüli ülésen újra tárgyalják a napirendet, ahol meghívott vendégként 
tájékoztatást adtam a szerződés előnyeiről, kötelezettségeiről. Végezetül a testület döntése az 
volt, hogy támogatják a bérleti szerződés megkötését. A mai napon volt a halászati 
jogközösség ülése is, ahol egyhangú támogatást kapott a Fish-Coop Kft.  
A LEADER pályázati ellenőrzés célja a valódiság ellenőrzése volt, észrevételt nem tettek, 
hiánypótlást küldeni fogják az elkövetkező napokban. A Fő út 22. szám alatt volt a belterületi 
óvodánk. A jövőbeni elképzelésünk az épület hasznosítása, szeretnénk az idősek nappali 
ellátását ebben az épületben biztosítani. Egyeztettünk a szakhatóságokkal, illetve a tervezővel, 
milyen átalakításokat kell végrehajtanunk az engedély kiadásához. 
Besenyszög Önkormányzata pályázatot nyújtott be, várossá szeretné nyilváníttatni a községet, 
a pályázat egyik feltétele a szomszédos települések támogató nyilatkozata, kérését 
teljesítettem. A központi orvosi ügyelet ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást kellett kiírni, 
a pályázatra kettő pályázat érkezett. Az egyik pályázó az, aki jelenleg is biztosítja az ügyeleti 
ellátást. Bővebb tájékoztatást a következő testületi ülésen tudok adni. Amennyiben kérdés, 
vélemény van a tájékoztatómmal kapcsolatosan, válaszolok rá. 
 
Bernát Julianna: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. 
 
Szöllősi József: Kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom azzal, hogy aki a két tájékoztatóban leírtakkal 
egyetért, és azt tudomásul veszi, kézfeltartással szavazzon. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a két tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
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2./ N a p i r e n d 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása 
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra került a rendelet-tervezet, a 
jegyző úr részletes tájékoztatást adott a módosításokról, valamint a módosítások külön dőlt 
betűvel kerültek jelzésre, ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? 
 
Némethné Gerecs Judit: Önkormányzati feladat a közművelődés is, azonban a telephelyek 
felsorolásánál nincs feltüntetve a Közösségi Ház és Könyvtár. Mi ennek az oka? 
 
Dr. Bartók László: A Közösségi Ház és Könyvtár önálló intézmény, ezért nem szerepel az 
SZMSZ-ben. 
 
Szöllősi József: Van-e még kérdés, vélemény? 
 
Nincs. 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a rendelet-tervezet 
rendeleti rangra történő emelésével. 
 
7 fő igen szavazat  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2013.( I.31.) rendelete 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
 
3./ N a p i r e n d 
Szajol Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Ez a napirendi pont is megvitatásra került, az együttes bizottságok 
támogatják a tervezet elfogadását. 
 
Dr. Bartók László: Törvényességi felhívásnak teszünk eleget, nincs az önkormányzatnak 
törvényi felhatalmazása, hogy rendelet alkosson a hivatal szervezeti és működési 
szabályzatáról, ezért más formában – határozat formájában – kell meghatározni szabályzatát. 
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Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, kérdés, vélemény van-e a hatályon kívül 
helyezésről? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a 22/2012.(IX.27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezésével. 
 
7 fő igen szavazat  
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2013.( I.31.) rendelete 
 

Szajol Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
22/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
 
4./ N a p i r e n d 
Szajoli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyása 
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Dr. Bartók László: Szóbeli kiegészítésem nincs. 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen részletes tájékoztatást adott a jegyző úr a fontos 
változásokról, melyeket törvényi előírások szabályoznak. Ezzel kapcsolatosan kérdés, 
vélemény? 
 
Nincs. 
 
Kérem, 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 
 

3/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

Szajoli Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának jóváhagyására 
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján, a Szajoli Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratát a melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja. 
 
Az 5/2012. (II. 9.) képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 
 
Értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai 

2. Szajoli Polgármesteri Hivatal 
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoportja 
4. Irattár 

 
 
5./ N a p i r e n d 
Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Elkészítettük a határozati javaslatot és a Szajoli Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatot, melyet az együttes bizottsági ülésen is megvitattunk. 
Kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért az előterjesztéssel. 
 
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 
 

4/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

a Szajoli Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti részletezettséggel elfogadja. 
 
Melléklet: Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Határid ő: 2013. február 1. 
Felelős: Dr. Bartók László jegyző 
Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai helyben 
2. Szöllősi József polgármester 
3. Dr. Bartók László jegyző 
4. Szajoli Tiszavirág Óvoda 
5. Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 
6. Szajoli Polgármesteri Hivatal csoportvezetői helyben 
7. Irattár 
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6./ N a p i r e n d 
Szajol Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
jóváhagyása 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Elkészítettük az önkormányzat eredményes gazdálkodásához és 
működéséhez szükséges közép- és hosszú távú elképzeléseinket, de nekem az a véleményem, 
hogy az elképzelések megvalósításához a költségvetésünk fog határt szabni. 
 
Dr. Bartók László: A nemzeti vagyonról szóló törvény előírásai alapján az önkormányzatnak 
kötelező feladata a vagyongazdálkodási terv elkészítése és elfogadása.  
 
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, kérdés, vélemény van-e a tervvel 
kapcsolatosan? 
 
Bernát Julianna: Úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk a lakás és a lakás célú 
épületek bérbeadása, illetve minden hasznosítható épület után a bérleti díj beszedése. A 
sportcsarnok teljes körű felújítása, korszerűsítése is szerepel a hosszú távú elképzeléseink 
között. Hogyan tudjuk hasznosítani a korszerűsítés után, történt-e felmérés ezzel 
kapcsolatosan? 
 
Szöllősi József: A sportcsarnok felújítása most is napirenden van, hiszen a kazánprogram 
keretében újítjuk fel a fűtési rendszert, új kazán kerül a régi gáztüzelésű kazán helyett. 
Pályázat útján szeretnénk felújítani a csarnok tetőszerkezetét. Folyamatosan figyeljük 
továbbra is a pályázati lehetőségeket. Egyetértek azzal, hogy a meglévő épületeink közül a 
lakásokat, lakás célú helyiségeket bérleti szerződés címén kiadjuk, de ha lehetőség nyílik arra, 
az adásvételtől sem zárkózunk el, sőt a hasznosítást helyezem előtérbe. 
 
Van-e még a tervvel kapcsolatosan vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal és a tervvel 
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 
 

5/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 
 

Szajol Község Önkormányzata 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadásáról 
 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szajol Község Önkormányzata közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja. 
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Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Irattár 

 
 
7./ N a p i r e n d 
Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Törvényi előírás alapján készítettük el a közbeszerzési tervet. A hulladék 
közszolgáltatási szerződésünk 2012. december 31-én lejárt és a közszolgáltatás értéke 
meghaladja a törvény által előírt határt, ezért közbeszerzési eljárást kell folytatnunk. A terv 
ezen eljárást tartalmazza. Kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal és a 
közbeszerzési tervvel 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 
 

6/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

Szajol Községi Önkormányzat 
 

2013. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására 
 

 
Szajol 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 2013. évi közbeszerzéseire vonatkozó, mellékelt részletezettségű módosított 
összesített közbeszerzési tervet. 
 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Dr. Bartók László jegyző 
 
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai    Helyben 
  2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoport   Helyben 
  3./ Irattár 
 

 
8./ N a p i r e n d 
Az általános iskola átadásához kapcsolódó használati szerződés jóváhagyása 
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
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Szöllősi József: A használati szerződés tervezetének elkészítésekor többször is történt 
egyeztetés a központtal. A központ rövidítése még a tervezetben KIK, úgy gondolom, hogy a 
módosításokat át fogják vezetni. Kérdés, vélemény? 
 
Dr. Bartók László: A központ kérése alapján a szerződés tárgya elnevezésű fejezetben 
szerepel, hogy az önkormányzat használatba adja az iskola épületet, kivéve a főzőkonyha és 
étkező épületet. Kérés alapján kell külön kezelni ezeket az épületrészeket. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, kérdés, vélemény van-e a használati 
szerződéssel kapcsolatosan? 
 
Némethné Gerecs Judit: Nagyon örülök annak, hogy a tervezetben rögzítésre került, a 
használatba adott ingó vagyont kizárólag az önkormányzat közigazgatási határain belül 
használható fel. 
 
Szöllősi József: Egyetértek. Van-e még vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a használati szerződés tervezetével, a 
határozati javaslattal 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 
7/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 

 
Szajol Községi Önkormányzat fenntartásában álló 

Kölcsey Ferenc Általános Iskola állami fenntartásba vételével összefüggő 
Használati szerződés jóváhagyása 

 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:  
 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról szóló, Szajol Község Önkormányzata és a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ között 2012. december 14-én létrejött és a 73/2012. (XII. 12.) 
határozattal elfogadott megállapodás III./2. pontjában foglaltaknak megfelelően, az átadott 
vagyontárgyakkal kapcsolatos Használati szerződést, a melléklet szerinti részletezettséggel, 
jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a Használati szerződés aláírására 
 
Határid ő: 2013. február 15. 
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Felelős: Szöllősi József polgármester 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
 2. Szöllősi József polgármester 
 3. Dr. Bartók László jegyző 
 4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoport Helyben 
 5. Marekné Dr. Pintér Aranka elnök 
  Klebersberg Intézményfenntartó központ 
 6. Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
  5081 Szajol, Kölcsey F. út 45. 
 7. Irattár 

 
 

9./ N a p i r e n d 
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Házirendjének és Továbbképzési Programjának jóváhagyása 
(Határozati javaslatok a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Köszöntöm a testületi ülésünkön Nagy Zsuzsanna óvodavezető asszonyt, 
felkérem, hogy az óvoda alapdokumentumairól röviden tájékoztassa a testület tagjait. 
 
Nagy Zsuzsanna: Tisztelt Képviselő-testület! Az alapdokumentumok megléte törvényi 
kötelezettség. Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a törvények „dzsungelében” kell 
dolgoznunk, az alapdokumentumok módosításainak végleges határideje különböző, 
folyamatosan kell felülvizsgálnunk és hatályba helyeznünk. Amennyiben kérdés merül fel 
bármely beterjesztett dokumentumhoz válaszolok rá. 
 
Szöllősi József: Köszönjük, kérdés, vélemény van-e? 
 
Dr. Csúri Csaba: A továbbképzésekhez pályázati összegek is igényelhetők? A logopédusi 
oktatás hogyan valósul meg az óvodában? 
 
Nagy Zsuzsanna: A továbbképzések központi, normatív finanszírozásból igényelhetőek, de 
óvodánkban az óvónők magasan képzettek. A logopédiai fejlesztés továbbra is rendszeres 
óvodánkban, heti egy alkalommal jár a logopédus és 2-3 gyermekkel foglalkozik a fejlesztő 
órákon. 
 
Bernát Julianna: Valóban nagy terjedelmű anyagot állított össze óvodavezető asszony a 
testületi ülésre. Az óvoda pedagógiai programja a tavalyi év végéig az iskola pedagógiai 
programjának a részét képezte. A program tartalmazza a látásszervi, illetve mozgásszervi 
sérült gyerekek ellátását is, a tárgyi feltételeink az óvodában azonban nincsenek meg, éppen 
ezért meg kell tennünk a szükséges intézkedéseket, pld. mozgás korlátozottsági feljáró 
kialakítása. A programot május végéig kell elfogadnunk, véleményem szerint szükséges az 
átfogó vizsgálata, aktualizálása. 
 
Némethné Gerecs Judit: Egyetértek a képviselő-társammal. Több részletben is 
előterjeszthetőek az alapdokumentumok a testület elé, nem fontos egyszerre mindent.  
Úgy gondolom, hogy egy-egy dokumentum jobban felülvizsgálható, ellenőrizhető, ha külön-
külön vitatja a testület. Javaslom, hogy a törvényi előírások, hivatkozások az aktuális, 
hatályban lévő törvényeknek megfelelően jelenjenek meg a dokumentumokban, sőt az egyes 
dokumentumok elkészítésének és eljárási rendjének, elfogadásának a módja is különböző. 



12 
 

Van olyan dokumentum, ahol a nevelőtestületnek véleményezési joga van, vagy egyetértési 
joga. A házirendben konkrét nevek is szerepeljenek, pld. gondolok arra, hogy ki az a személy, 
aki a tűzfelelős. A házirend véleményem szerint azért van, hogy a szülők tisztában legyenek 
azzal, hogy mit és hogyan tegyenek, kihez fordulhatnak, ha problémájuk van. Javaslom 
továbbá, hogy az óvodai felvételnél, a beiratkozáskor bemutatandó okiratok közé beírásra 
kerüljön a gyermek születési anyakönyvi kivonata. Nagyon sok problémát kiküszöbölhetünk 
ezzel a hivatalos okirattal a későbbiek folyamán az iskolai oktatásban. Összegezve, javaslom 
a képviselő-testületnek, hogy indítványozza a napirendi pont döntésének elnapolását, addig, 
amíg az új, aktuális dokumentumok nem készülnek el, akár külön-külön napirendi pont 
kiírásával is. Az óvodavezető asszonynak a dokumentumok elkészítéséhez felajánlom a 
segítségemet. 
 
Dr. Bartók László: A testület elé került dokumentumokban több helyen előfordult, hogy 
magasabb szintű jogszabályok által tartalmazott rendelkezéseket tüntet fel. Ezek 
megismétlése nem jogszabályszerű és nem is szükséges, pl. az óvoda területén a dohányzási 
és az alkoholfogyasztási tilalom. Több helyen probléma van a tagolás rendszerével, ezt 
indokolt felülvizsgálni. A feltárt problémák és hiányosságok kiküszöböléséhez természetesen 
minden segítséget megadok a magam részéről is. 
 
Szöllősi József: A dokumentumokban én is találtam néhány hiányosságot, melyeket nem 
akarok újra elmondani, hiszen előttem szóló képviselő-társaim már említettek. Egyetértek 
azzal, hogy az alapdokumentumokat mind szakmailag és mind jogilag újból felül kell 
vizsgálnunk, ezért javaslom, hogy újbóli előterjesztés után döntsön testületünk az 
alapdokumentumokról. Kérdés, vélemény van-e még a napirendi ponttal kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért azzal a döntéssel, hogy az alapdokumentumok jelen 
beterjesztett formájával nem ért egyet, valamint kéri az óvodavezetőt, hogy a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentumok átdolgozása után – figyelembe véve a 
szakemberek álláspontjait – tárgyalja a képviselő-testület újra, az 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 
 

8/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

a Szajoli Tiszavirág Óvoda 
alap dokumentumaival kapcsolatos döntés 

 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szajoli 
Tiszavirág Óvodának a vezetője által beterjesztett Továbbképzési Programját nem hagyja 
jóvá, a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), a Pedagógiai Program és 
a Házirend tervezetével jelen formájában nem ért egyet. 
 
Utasítja az óvoda megbízott vezetőjét, hogy a Továbbképzési Programot, az SZMSZ-t, a 
Pedagógiai Programot és a Házirendet dolgozza át a hatályos jogszabályi előírásoknak 
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megfelelően, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal szakembereivel és a dokumentumok 
elkészültét követően terjessze azokat a képviselő-testület soron következő ülése elé. 
 
Felelős: Óvoda megbízott vezetője 
Határid ő: 2013. március 31. 
 
Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai helyben 
2. Szajoli Tiszavirág Óvoda 

Nagy Zsuzsanna megbízott vezető 
5081 Szajol, Szt. I. kir. út 70. 

3. Irattár 
 
 
10./ N a p i r e n d 
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
társulásával kapcsolatos kompenzációs megállapodás jóváhagyása 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Többször is napirendre került már ez az anyag, az előterjesztésben részletes 
tájékoztatást kapunk az előzményekről, a tett intézkedésekről. Jogászok készítették elő a 
kompenzációs megállapodást, bízunk a szakértelműkben, remélem, tisztázódik már a kialakult 
helyzet. Az önkormányzatunknak pénzmozgást nem fog jelenteni. Az együttes bizottsági 
ülésen is megvitatásra került, a bizottságok támogatják a kompenzációs megállapodás 
jóváhagyását. Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, 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 
9/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 

 
a 2004. június 15-én kötött üzemeltetési szerződés megszűnésével 

kapcsolatos intézkedésekről 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Társulási Tanács a 3/2012. (II.21.) sz. határozatával döntött a Szolnok Térségi 

Hulladékgazdálkodási ISPA projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetésére és 
hasznosítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról és Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. A nyertes 
ajánlattevővel (Remondis Kétpó Kft.) 2012. június 14-én került aláírásra az új szerződés, 
ennek megfelelően a korábbi szerződésből származó fizetési kötelezettségekkel a feleknek 
el kell számolniuk egymással. 
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2. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltak 
végrehajtása érdekében dönt: 

 
2.1. a hulladéklerakó üzemeltetéséről szóló szerződés (2004. június 15.-i keltezésű) 

alapján kibocsátott - bérleti díjra vonatkozó - számlák számviteli törvény és ÁFA-
törvény szerinti helyesbítéséről, tekintettel a szerződés 2012. június 13. napján 
történő megszűnésére; 

2.2. jelen határozat mellékletét képező, az elszámolással kapcsolatos Kompenzációs 
megállapodás jóváhagyásáról. 
 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az elszámolással kapcsolatosan a határozat 
mellékletét képező Kompenzációs Megállapodás aláírására, a szükséges intézkedések 
megtételére, a vonatkozó dokumentumok, okiratok aláírására. 
 

Felelős: Szöllősi József polgármester 
Határid ő: 2013. február 15. 
 
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai    Helyben 
  2./ Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

     rekultivációjának Önkormányzati Társulása 
      

  3./ Irattár 
 

 
11./ N a p i r e n d 
A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás betöltésére vonatkozó pályázati kiírás 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A pályázat kiírása a törvényi előírásoknak megfelelően történt, a pályázati 
feltételek, csatolandó dokumentumok és egyéb információk szintén törvényi feltételek alapján 
került rögzítésre a pályázatban. Kérdés, vélemény? 
 
Némethné Gerecs Judit: A köznevelési törvény óvodavezetői kifejezést használ, nekem 
nagyon furcsa az óvodaigazgató. Az alapító okiratban is óvodavezető szerepel. 
 
Dr. Bartók László: Január 1-től a törvényi előírások az igazgatói kifejezést alkalmazzák, 
egységesíti a jogalkotó. Amennyiben óvodaigazgató kerül kinevezésre, az alapító okirat 
módosítását fogjuk kezdeményezni. 
 
Kerékjártó Tibor:  Miért kell kérni nyilatkozatot a pályázótól, hogy hozzájárul-e a 
pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához? 
 
Dr. Bartók László: Személyi jogok védelme miatt szükséges, törvényi előírás, hogy ki kell 
kérni a nyilatkozatot. 
 
Szöllősi József: Van-e még kérdés, vélemény a pályázattal kapcsolatosan? 
 
Nincs. 
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Kérem a képviselő-testületi tagokat, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati 
javaslattal. 
 
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 
 

10/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

a Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás 
betöltésére vonatkozó pályázati kiírásra 

 
 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a 2011. évi CXC. törvényre 
figyelemmel az alábbi határozatot hozza meg: 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az igazgatói állás betöltése nyílt pályázaton kerüljön 
meghirdetésre és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 
 

„Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 
a 
 

Szajoli Tiszavirág Óvoda 
5081 Szajol, Szent István király út 70. 

 
IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE 

 
 
 

Pályázati feltételek: 
 

b) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról rendelkező – többször módosított – 
138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet tartalmazza, 

c) felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, 
d) pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
e) legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
f) büntetlen előélet, 
g) magyar állampolgárság, 
h) cselekvőképesség, 
i) előny az intézményvezetői gyakorlat. 
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A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 
 

• szakmai önéletrajz, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
• végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata, 
• a pályázó nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban 

rögzített jogosult szervek megismerjék, 
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás 

lefolytatását, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő 

tárgyalásához. 
 
 

Egyéb információ: 
 

• A pályázatok benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap. 

• A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni. 
• Az elbírálás határideje: a 138/1992. (X. 8. ) Kormányrendelet 5. § (9) bekezdésében 

meghatározott, a véleményezési eljárásra rendelkezésre álló határidőt követő 30. nap 
letelte utáni első képviselő-testületi ülés. 

• Az állás a testületi döntés időpontját követő hónap 1. napjától tölthető be. A kinevezés 
öt évre szól. 

 
A pályázat benyújtási címe: Szajol Község Polgármesteri Hivatala 
 Szöllősi József polgármester 
 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 

 
A borítékon fel kell tüntetni: „Óvoda igazgatói pályázat”. 
 
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Dr. Bartók László jegyző, az 56/446-000 
telefonszámon. 
 
A Képviselő-testület, a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában, a 
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati eljárás 
előkészítésével összefüggő feladatok ellátására. 
 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Dr. Bartók László jegyző 
Értesülnek: 
1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Irattár 
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11./ N a p i r e n d 
A Szajoli Tiszavirág Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A határozati javaslatban meghatároztuk az óvoda nyári zárva tartásának 
időpontját, van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? 
 
Dr. Csúri Csaba: Javasolnám pontosítani a határozati javaslatot annyiban, hogy a külön 
tüntessük föl a zárva tartást követő első nyitvatartási napot, amely 2013. augusztus 26. hétfő. 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a módosítással együtt egyetért az óvoda 
nyári zárva tartásáról szóló határozati javaslattal. 
 
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 
 

11/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

A Szajoli Tiszavirág Óvoda nyári zárva tartásának meghatározására 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény rendelkezéseire és felhatalmazásaira a nyári zárva tartását 
 

2013. július 22-től (hétfő) – 2013. augusztus 24-ig (szombat) 
időszakban határozza meg. 

 
A zárva tartás utáni első nyitvatartási nap: 2013. augusztus 26. (hétfő). 
 
Az óvodai zárva tartást megelőző ügyeleti óvodai ellátást 
 

2013. június 24-tól – 2013. július 19-ig határozza meg. 
 

Utasítja Polgármesteri Hivatalát, hogy az intézmény vezetésével külön határozza meg az 
óvodai állomány szabadság kiadásának és munkavégzésének feladatait. 
 
Az ügyeleti óvodai ellátást 10 fő feletti igénybevétel esetén engedélyezi. 
 
Utasítja Polgármesteri Hivatalán keresztül az óvoda vezetőjét, hogy az igényfelmérést 2013. 
május 22-ig végezze el. 
 
Határid ő: értelemszerűen 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
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Értesülnek:  
1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Szajoli Tiszavirág Óvoda 
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Csoportvezetői Helyben 
4. Irattár 

 
 

13./ N a p i r e n d 
A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó 
pályázati kiírás 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A törvényi előírásoknak megfelelően került kiírásra a pályázat, ezzel 
kapcsolatosan kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal 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 
 

12/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó 
pályázati kiírásra 

 
 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezéseire figyelemmel az alábbi határozatot 
hozza meg: 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az intézményvezetői állás betöltése nyílt pályázaton 
kerüljön meghirdetésre és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 
 

„Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 
a 
 

Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 
5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 2. 

 
INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE 

 
A megbízás időtartama 5 évre szóló, vezetői megbízatással járó, határozatlan idejű 
közalkalmazotti kinevezés. 
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Pályázati feltételek: 

j) büntetlen előélet, 
k) 18. életév betöltése, 
l) cselekvőképesség, 
m) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 
n) a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás, 
o) felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
p) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 

képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált 
vezetés-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó 
közművelődési intézményvezetői tanfolyamon szerzett képesítés, 

q) a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy az f) pontban 
megjelölt munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves 
szakmai gyakorlat, 

r) kiemelkedő közművelődési tevékenység. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a felhasználói szintű számítástechnikai ismeret. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Csatolandó dokumentumok: 

• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői szakmai program, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
• végzettséget igazoló okmányok másolata, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata, 
• a pályázó nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban 

rögzített jogosult szervek megismerjék, 
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás 

lefolytatását, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő 

tárgyalásához. 
 

Egyéb információ: 
• A pályázatok benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 

oldalán (kozigallas.gov.hu) történő közzétételtől számított 30 nap. 
• A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni. 
• Az elbírálás határideje: a benyújtási határidő lejártát követő hónap első képviselő-

testületi ülése. 
• Az állás a testületi döntés időpontját követő hónap 1. napjától tölthető be. A kinevezés 

öt évre szól. 
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A pályázat benyújtási címe: Szajol Község Polgármesteri Hivatala 

 Szöllősi József polgármester  
5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
 

A borítékon fel kell tüntetni: „Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat”. 
 
 
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Dr. Bartók László jegyző, az 56/446-000 
telefonszámon. 
 
A Képviselő-testület, a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában, a 
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati eljárás 
előkészítésével összefüggő feladatok ellátására. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Dr. Bartók László jegyző 
 
Értesülnek: 
1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Irattár 

 
 

14./ N a p i r e n d 
A 2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő 
csatlakozásról 
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A KSH lakónépességi adatai alapján került megállapításra az alaphoz 
csatlakozás pénzösszege. Eddig minden évben csatlakozott önkormányzatunk, szerintem az 
idei évben is csatlakozzunk, a pénzösszeg a költségvetés tervezésekor beillesztésre fog 
kerülni. Ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslatban 
megfogalmazottakkal. 
 
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 
 

13/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

a 2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz 
történő csatlakozásról 
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Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013. évi Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz, a KSH 2011. évi lakónépességi 
adatai alapján (3734 fő), 10.-Ft/lakos mértékben csatlakozik, amely pénzösszeget a 2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 
  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Igazgatási Csoport Helyben 
  3./ JNSZ Megyei Közgyűlés 
  4./ Irattár 

 
 

15./ N a p i r e n d 
 
Tájékoztató a Járási Hivatal működésével kapcsolatos hivatali feladatokról 
 
Dr. Bartók László:2013. január 1. napjától megalakult a Járási Hivatal. Három dolgozónk 
került át. A folyamatos egyeztetéseket követően elkészült a használati szerződés tervezete, 
amelyben rögzítésre került, hogy a használatba került irodáért és a közös használatú 
helyiségekért mennyi bérleti díjat fizetnek. A járási ügysegéd január 2-án megkezdte 
munkáját, egyenlőre úgy néz ki, hogy havonta váltják egymást a kihelyezett ügysegédek. A 
bútorokat, amelyek átadásra kerültek, elszállították a központi hivatalba, két asztalt, két 
széket, két számítógépet és egy átadásra került multifunkcionális gép átvittek az Újszászi 
Hivatalba. Kértem a hivatal dolgozóit, hogy segítsék munkájukat, támogassák őket. Az 
elképzelések alapján lehet, hogy az ügysegédek nem minden nap lesznek a hivatalban, de ezt 
még hivatalosan nem erősítették meg. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli tájékoztatót, kérdés van-e? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a jegyző úr szóbeli 
tájékoztatóját. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a szóban nyújtott tájékoztatóval, és azt tudomásul veszi. 
 
 
16./ N a p i r e n d 
 
Egyebek 
 
Szöllősi József: Az egyebek napirendi pontban szeretném tájékoztatni a képviselő-testület 
tagjait, hogy a következő testületi ülés február 14-én lesz és ezen az ülésen kerül 
megtárgyalásra a legfontosabb napirendi pont, a 2013. évi önkormányzati költségvetési 
rendelet. Kíván-e még valaki közérdekű bejelentést tenni? 
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Amennyiben nincs, nyilvános ülésünket bezárom, a testület zárt üléssel folytatja tovább 
munkáját. 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
  polgármester        jegyző 
 
 
 


