
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. március 21-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: Dr. Kecsmárik László pénzügyi és ügyrendi bizottság tagja, 
Dr. Czifra Mária és Fejes Károlyné a szociális, ifjúsági és kulturális bizottság tagjai 
Polgármesteri Hivatal részéről:  Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya 
igazgatási csoportvezető, 
Meghívottak: Bari-Nagy Lajosné mb. óvodavezető  
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó 
 
Szöllősi József polgármester úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket, külön 
kiemelve a meghívottakat. 
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, napirendi 
pont felvételére vonatkozóan van-e javaslat. 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. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Szekeres Edit gazdaságvezető 
 

3. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez 
kapcsolódó díjak mértékéről 

 Előadó: Dr. Bartók László 
 
4. A Rendőrség önkormányzati támogatása 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
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5. Szajol Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 
 Előadó: Dr. Bartók László 
 
6. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjével kapcsolatos döntés 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Bari-Nagy Lajosné mb. óvodavezető 
 
7. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
8. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál történő helyettesítésről 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
9. Tájékoztató a parlagfű elleni védekezés 2012. évi tapasztalatairól és a 2013. évi 

feladatokról 
 Előadó: Dr. Bartók László 
 
10. Egyebek 
 
 
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: Mielőtt megkezdjük testületi ülésünket, interpellációs kérdések feltevésére 
van lehetőség, fogalmazódott-e meg valakiben kérdés, kérés? 
 
Amennyiben nincs kérdés, a tájékoztatók megvitatásával folytatjuk munkánkat. 
 
1./ N a p i r e n d 
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről 
és az elvégzett tevékenységről 
(Írásos tájékoztatók a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A cserkészek vezetője keresett meg azzal a kéréssel, hogy tudna-e biztosítani 
az önkormányzatunk állandó helyet a tagoknak. A Kölcsey F. 30. szám alatti megüresedett 
iskolaépületből az egyik terem használatát ajánlottam fel, ahol tudják tartani az üléseiket. A 
vezető tájékoztatott arról, hogy az iskolaudvarát is rendben tartanák, gondoznák az 
iskolakertet és fákat, virágokat ültetnének.  
A Szolnoki Járási Hivatal vezetője, Fejér Andor tett látogatást a hivatalban, egyrészt 
bemutatkozás céljából, másrészt a járási ügysegéd munkáját is ellenőrizte.  
A 4-es főút melletti erdőtisztításról már az előző ülésünkön tájékoztatást adtam, a NEFAG Zrt. 
kimérette a földterületét, lezárták az utat sorompóval. A szemét lerakása tilos feliratú táblák 
kihelyezése folyamatban van, azonban az önkormányzati utunkat nem tudjuk lezárni 
sorompóval, mert „menekülő útnak” minősül.  
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A Tiszapüspöki csatornázási kiviteli terv egyeztetésére azért került sor, mert 
költségtakarékosság miatt módosítani szerették volna a nyomvonalat, de nem járultunk hozzá 
a módosításhoz, mert a Tisza úti lakóházak mögött akarták elvezetni.  
Szöllősi Ottó, elnök úrnak a halászati szerződés megkötéséről adtam tájékoztatást. 
Az egyháztanácsi ülésen a temetőben lévő járda felújítására újból javaslatot tettem arra 
vonatkozóan, hogy az üzemeltetőt kötelezzék a munkálatok elvégzésére. 
A Fő úti óvoda átalakítása folyamatos, a belső munkálatokat végzik a vállalkozók, 
ablakcserét, villanyvezeték és gázvezeték korszerűsítését is beterveztük. 
A kazánprogram keretében tároló szín kialakítása is történik a Sportcsarnok mellett, a tároló 
szín építésének engedélyeztetési eljárása elindult, a kazánbeszerelése kb. április második 
hetében várható.  
 
Bernát Julianna: Írásos tájékoztatómból a civil párbajról szeretnénk néhány gondolatot 
mondani. A civilszervezetek képviselői nagyon jól érezték magukat, a párbajba becsatlakozott 
a mozgáskorlátozottak képviselői is. Köszönjük, hogy újból megrendezésre, megszervezésre 
került ez a program.  
Dr. Szakács Attila úrral történt egyeztetésünk alkalmából tájékoztatott arról, hogy a pályázat 
keretében több gyermekeknek szóló rendezvény kerül megszervezésre, kérte a segítségünket a 
gyerekek toborzásához. A falunapra is szeretnének programot beilleszteni, szeretnének 
különféle egészségvédelmi szűréseket, természetesen nem zárkóztunk el az elképzeléseiktől. 
 
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 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra került a rendelet-tervezet, a 
szükséges előirányzat módosításokat tartalmazza. 
 
Kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki az előterjesztéssel és a rendelet-tervezettel egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a 
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2013.( III.21.) rendelete 
 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító, a többször módosított, 
5/2012.(III.01.) rendelet módosítására 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) 

 
3./ N a p i r e n d 
Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez 
kapcsolódó díjak mértékéről 
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen ez a napirendi pont is megvitatásra került. Új 
üzemeltetője lesz április 1-től a szabadidőközpontnak, külön megállapodásban rögzíteni 
fogjuk, hogy milyen alapvető ellátásokat kell biztosítani mind az anyakönyvvezetőknek, mind 
pedig az anyakönyv biztonságának. Remélem, hogy az új üzemeltetővel sikeresebb lesz a 
kapcsolatunk és zökkenőmentesen bonyolódik le egy-egy esküvői esemény. Hegedűs Edit 
sikeres anyakönyvvezetői vizsgát tett, a jövő évtől már kettő anyakönyvvezető fogja 
lebonyolítani az esküvőket.  
 
Dr. Bartók László: Bízom én is abban, hogy minden rendben lesz és tudjuk megfelelően 
biztosítani az anyakönyv és az anyakönyvvezetők védelmét. A külső esküvők 
engedélyeztetése a jegyző hatásköre, viszont a testület dönti el a szolgáltatás szabályait, díjait.  
 
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, kérdés, vélemény van-e a rendelet-
tervezettel kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki az előterjesztéssel és a rendelet-tervezettel egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
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 
 

5/2013.( III.21.) rendelete 
 

Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez 
kapcsolódó díjak mértékéről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) 

 
Szöllősi József: A 2011. évben hozott testületi határozatot hatályon kívül kell helyeznünk, 
amely a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésről szól, ezzel kapcsolatosan kérdés? 
 
Nincs. 
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Kérem, aki egyetért a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésekről szóló képviselő-testületi 
határozat hatályon kívül helyezésével, 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 
 

20/2013. (III. 21.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésekről 
 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2011. (II. 17.) számú önkormányzati 
képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2013. április 1. 
Felelős: Dr. Bartók László jegyző 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
 2. Dr. Bartók László jegyző 
 3. Szajoli Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportja Helyben 
 4. Irattár 
 
4./ N a p i r e n d 
A Rendőrség önkormányzati támogatása 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Minden évben dönt a képviselő-testület a szajoli körzeti megbízottak 
támogatásáról. A támogatás a személygépkocsi üzemeltetéséhez használható fel, üzemanyag 
számlával kell elszámolni. Én továbbra is egyetértek a támogatás elfogadásával. Van-e 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 
 

21/2013. (III. 21.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

a Rendőrség önkormányzati támogatásáról 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
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Szajol Község Önkormányzata, a 2013. évi költségvetésének a terhére, havonta bruttó 
15.000.-Ft, (azaz tizenötezer forint) támogatásban részesíti a Szolnok Városi 
Rendőrkapitányság alárendeltségében működő szajoli körzeti megbízotti szolgálatot. 
 
A támogatás kizárólag a körzeti megbízotti tevékenységhez szükséges személygépkocsi 
üzemeltetéséhez használható fel, amelyről a kedvezményezett köteles az Önkormányzat felé 
üzemanyag számlával elszámolni. 
 
Felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a Rendőrség képviselőivel történő megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2013. április 30. 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai  Helyben 

2. Városi Rendőrkapitányság Szolnok 
   5006 Szolnok, Pf. 5. 
 3. Irattár 
 
5./ N a p i r e n d 
Szajol Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 
(Írásos szabályzat és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Dr. Bartók László: A közbeszerzési törvény előírásai alapján készítettem el a szabályzatot, 
amelyben az eljárási szabályok szerepelnek. Egyéb szóbeli kiegészítésem nincs. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a beajánlást, kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatosan? 
 
Nincs.  
 
Kérem, aki egyetért a Szajol Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatával, illetve 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 
 

22/2013. (III. 21.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

Szajol Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására 
 
 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát a melléklet szerinti részletezettséggel elfogta. 
 
A 34/2007. (IV. 12.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 
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Határid ő: 2013. április 1. 
Felelős: Dr. Bartók László jegyző 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
 2. Dr. Bartók László jegyző 
 3. Polgármesteri Hivatal igazgatási és pénzügyi csoportja Helyben 
 4. Irattár 
 
6./ N a p i r e n d 
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjével kapcsolatos döntés 
(A házirend és a határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen is megtárgyaltuk az új házirendet, a szóban 
beterjesztett módosítások javításra kerültek, van-e még módosítási javaslat, kiegészítés, 
kérdés 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 
 

23/2013. (III. 21.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

A Szajoli Tiszavirág Óvoda 
 

Házirendjével kapcsolatos döntés 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág Óvoda 
Házirendjében foglaltakkal, a melléklet szerinti részletezettséggel egyetért. 
 
Értesülnek:  

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

5081 Szajol, Szt. I. kir. út 70. 
3. Irattár 

 
7. N a p i r e n d 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A megállapodás módosítását a Területi Szociális Bizottság indítványozta, a 
polgármestert helyettesítő személy kijelölésére vonatkozóan, ugyanis több önkormányzatnál 
nem volt kijelölt helyettes. Önkormányzatunkat a bizottsági ülésen – amennyiben a 
polgármester egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud megjelenni – az alpolgármester 
asszony képviselte, illetve képviseli. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 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 
 

24/2013. (III. 21.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására 
 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:  
 
 
1.) Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítását megtárgyalta és azt a határozat 
melléklete szerinti részletezettséggel jóváhagyja. 

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

polgármestert és Dr. Bartók László jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. március 31. 
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 
 

8./ N a p i r e n d 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál történő helyettesítésről 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Ádámné Kurdics Éva, telephelyvezetőnk szülési szabadságát tölti. A 
Besenyszögi Központ kérésének teszünk eleget, ugyanis kérte a vezető a hozzájárulásunkat, 
egy megerősítő képviselő-testületi határozatot, hogy a telephelyvezetői és családgondozói 
feladatok ellátására Bódi Krisztina helyettesítse. Támogatom a javaslatot. Van-e ezzel 
kapcsolatosan kérdés, vélemény? 
 
Nincs. 
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 
 
7 fő igen szavazat 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

25/2013. (III. 21.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál történő helyettesítésről 
 
 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért vele és támogatja, hogy a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja szajoli 
telephelyén működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál Ádámné Kurdics Éva 
telephelyvezetőt, valamint a Családsegítő Szolgálat családgondozóját szülési szabadsága, 
illetve a GYED időtartama alatt, telephelyvezetői és családgondozói feladatának ellátása 
tekintetében, Bódi Krisztina a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója helyettesítse. 
 
Értesülnek: 

1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
2./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 
5071 Besenyszög, Szabadság tér 3. 

3./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szajol 
4./ Irattár 

 
9./ N a p i r e n d 
Tájékoztató a parlagfű elleni védekezés 2012. évi tapasztalatairól és a 2013. évi 
feladatokról 
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Dr. Bartók László: Tájékoztatómban részletesen leírtam a tapasztalatainkat, tett 
intézkedéseinket, feladatainkat. Kiemelt figyelmet fordít önkormányzatunk a parlagfű 
mentességre, minden évben csatlakozunk a megyei parlagfű-mentesítési alaphoz. Ha kérdés 
van a tájékoztatóban leírtakhoz, válaszolok rá. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli beajánlást, van-e a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés, 
vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a tájékoztatóban leírtakkal és 
azt tudomásul veszi. 
 
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 ap i r e n d 
Egyebek 
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Szöllősi József: A közvilágítás korszerűsítéséről már nem először tárgyal a képviselő-
testületünk. Újból megkeresett a gazdasági társaság ügyvezetője írásban tájékoztatott arról, 
hogy az utolsó lehetőséget nyújtja önkormányzatunknak, mivel a vissza nem térítendő 
támogatást megszüntetik. Az ajánlatot sokszorosítottuk, mely kiosztásra is került. Nekem az a 
véleményem, hogy az ajánlat megfontolandó, jelentősen csökkenthetjük a közvilágításra 
kifizetett számlák díjait, amennyiben a korszerűsítést vállalja önkormányzatunk.  
 
Kovács Károly: Az elmúlt napokban Miskolc környékén jártam, az esti órákban haladtam át 
egy kisebb településen, ahol a közvilágítás véleményem szerint ugyanilyen módszerrel 
működött. Nekem nincs jó tapasztalatom, nagyon minimális fényt biztosít. Az a javaslatom, 
hogy próbaüzem céljából telepítsen a társaság egy-kettő hétre néhány lámpatestet egy általunk 
kijelölt helyen és a tapasztalatok alapján döntsön a testület a korszerűsítésről. 
 
Dr. Csúri Csaba: Egyetértek a javaslattal. Nekem is az a véleményem, hogy a közvilágítás 
korszerűsítését előbb-utóbb meg kell tennünk, hiszen sokat fejlődik a technika, de mielőtt 
döntést hozunk, próbaüzemeltetést kérhetünk a kivitelezőtől. Az ajánlatban számomra nagyon 
zavaró, hogy a bérleti díjat a kivitelező az infláció mértékével növelheti. 
 
Szöllősi József: A felvetődött kérést, mely a próbaüzem működtetésére vonatkozik, 
továbbítani fogjuk a kivitelező felé. 
A fogorvosi rendelési idő megváltozott, erről tájékoztatott a fogorvosunk: 
hétfő, szerda, péntek napokon 8,00 órától 12,00 óráig, kedd és csütörtök napokon délután 
15,00 órától – 20,00 óráig van rendelés. Előjegyzés alapján fogadja a betegeket, az 
előjegyzést telefonon is lehet kérni.  
Az utak kátyúzását megkezdtük, kijelöltük a javítandó szakaszokat, bár az időjárás most 
megint kedvez a munkák folytatására. Terveink között szerepel a Honvéd és Dankó P. út 
felújítása, a sportcsarnoki járda és lépcső aszfaltozása is. Elkészítettük a parkoló helyeket a 
temető és óvoda előtti területeken.  
A „Sárnyaki” csatorna meder kotrása befejeződött, a Holt-ág feltöltése még folyik, úgy 
gondolom, hogy a nyáron nem lesz gondunk a Holt-Tisza vízszintjével. Van-e kérdés, 
vélemény? 
 
Berkesiné Csinger Gabriella: Az orvosi rendelő kapubejáratának aszfaltozását is 
betervezhetnénk a költségvetésünkbe. 
 
Szöllősi József: A rendelő felújítására benyújtott pályázatban ezt a feladatot is beterveztük, 
próbálunk a kivitelezővel további egyezséget kötni. 
 
Bernát Julianna: A Bem apó úti járda felújítását a közmunka programban keretében már 
elindítottuk, azonban sajnos az időjárás miatt nem fejeződött be és az elmúlt évi 
költségtakarékosság miatt nem is tudtuk befejezni. Ha még fedezné az idei év költségvetése, 
akkor be lehetne tervezni a felújítását. 
 
Szöllősi József: A legyártott betonlapokból is megoldható a járda felújítása, felmérjük az 
anyagszükségletét és közcélú foglalkoztatottakkal elvégeztetjük a szakmunkát. Van-e még 
további kérdés? Amennyiben nincs, néhány mondatban szeretnék tájékoztatást adni a március 
15-én kialakult téli helyzetről. 
Az Országos Meteorológia Szolgálat a médiákon keresztül folyamatosan tájékoztatta a 
lakosságot a téli időszakról, valamint arról is, hogy minden március 15-ére tervezett külső 
megemlékezést halasszanak el a szervezők. Március 14-én az éjszakai órákban felhívott a 
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körzeti megbízottunk, és tájékoztatott arról, hogy Szajol és Szolnok között személyvonat 
vesztegel a vágányon, sok utassal. Több órai várakozás után sikerült a veszteglő vonatot 
betolni a szajoli állomásra és akkor döbbentünk rá, hogy mennyi ember van a vagonokban. A 
vonaton fűtés nem volt, a WC-t sem lehetett használni. Az emberek idegesek, fáradtak voltak, 
információt nem adott senki nekik, az interneten sem lehetett elérni a szolgálati oldalakat. Az 
egyik debreceni iskola diákjai kirándulásról érkeztek Budapestről, közel 400 diák volt a 
vonaton. A kialakult helyzetet látva intézkedtem az iskola kinyittatása érdekében. Segítséget 
kértem a Convoy-City Étteremtől is, teát főztünk nekik, többen jelezték, hogy nincs náluk 
elegendő ennivaló, innivaló, ezért az éjszakai órákban kinyitott a COOP ABC, ahol be tudtak 
vásárolni némi hideg élelmet, kekszet, chipset, egyéb édességet az utasok. Az állomáson nagy 
segítséget nyújtottak a polgárőrök, akik irányították az embereket és nyugtatták őket. 
Folyamatosan hívtuk a MÁV szakembereit, de nem tudtunk semmilyen információt arra 
vonatkozóan, hogy mikor indulhat el a szerelvény. Szolnokról a Rendőrkapitányságtól küldtek 
ki járőröket, akik segítették munkánkat. A 4-es Főutat is bekotorta a hó, a szél hótorlaszokat 
állított fel, tehát a főút is szinte járhatatlan volt. Telefonon kértünk takarókat a 
katasztrófavédelemtől, de sajnos csak a reggeli órákban tudták volna ki küldeni gépkocsival 
telített takarókat. A VOLÁN Zrt.-vel is felvettük a kapcsolatot, esetleges vonatpótló busz 
indítására, hiszen többen voltak, akik Törökszentmiklósra, Fegyvernekre szerettek volna 
eljutni, de csak hajnalban indult el a járat. Többen felajánlották segítségüket a szajoli lakosok 
közül, melyet szeretnék ezúton is megköszönni nekik. A hajnali órákban sokan elindultak a 
buszmegállókhoz, bízva abban, hogy a főúton járható az út, azonban egy rendőr járőr elindult 
a 4-esen és jelezte rádión, hogy nincs hókotró, néhol járhatatlan a főút a hó átfúvások miatt. 
Ezek után telefonon értesítettem a könyvtárvezetőjét, hogy nyissa ki a könyvtár épületét is 
melegedés céljára. A kialakult helyzetben az volt a legrosszabb, hogy az embereket nem 
tudtuk megfelelően tájékoztatni, mikor indulhat el a vonatközlekedés, és a bizonytalanság volt 
a legdühítőbb az itt rekedt utasok számára. Végül hat óra körül kaptunk hírt arról, hogy a 
felsővezeték szakadást megjavították, elindítható a szerelvény. Mindenkinek köszönöm a 
segítséget, és véleményem szerint Szajol községről már nem csak a vasúti szerencsétlenség jut 
eszébe néhány embernek, hanem ez az összefogás is emlékezetessé teszi ezt a községet. A 
köszönetnyilvánításomat a Szajoli Krónikában is meg szeretném tenni. Szeretném 
megmutatni azt a néhány köszönő levelet, e-mailt, melyet kaptunk az itt rekedt utasoktól. 
Március 15-re tervezett ünnepségünket elhalasztottuk, minden lehetőséget kihasználtunk az 
információ eljuttatására az érdeklődőknek. 
 
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakhoz? 
 
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 
 


