
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. augusztus 28-án a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron 
kívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége 
 
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné 
Csinger Gabriella, Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit  k é p v i s e l ő k,  
Bejelentéssel távol: Dr. Csúri Csaba, Kerékjártó Tibor, 
Dr. Bartók László jegyző,  
Nem képviselő bizottsági tagok: Hegedűs Zsolt, Dr. Kecsmárik László pénzügyi és ügyrendi 
bizottság tagjai, Dr. Czifra Mária, Fejes Károlyné szociális, ifj. és kult.bizottság tagjai 
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya 
igazgatási csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó 
 
Szöllősi József polgármester úr köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen 
van 5 fő. 
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja. 
 
Javasolja 4./ napirendi pont felvételét: 
4./ Napirend 
A Kölcsey F. út 30. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés megvitatását 
 
Kéri, hogy kézfeltartással szavazzon, aki egyetért az írásban és szóban beterjesztett napirendi 
pontok megtárgyalásával. 
 
5 fő igen szavazat  
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi 
sorrendben tárgyalja meg a napirendet: 
 
A soron kívüli ülés napirendje: 
 
1. Döntés Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési 

szilárd hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
2. Szajol Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) 

rendelet módosítása 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
3. Döntés a Szajoli Tiszavirág Óvodába felvehető gyermekek létszámkeretéről  
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
4. A Kölcsey F. út 30. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
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1./ N a p i r e n d 
Döntés Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési 
szilárd hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján, új közbeszerzési eljárást 
írunk ki, eredménytelennek nyilvánítottuk az eljárást. Az együttes bizottsági ülésen 
részletesen megtárgyaltuk, sajnos a kompenzációs díjtétel mindkét pályázónál magas, nem tud 
költségvetésünk ennyit kifizetni. 
 
Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatosan? 
 
Amennyiben sem kérdés, sem vélemény nem fogalmazódott meg senkiben, szavazásra 
bocsátom, aki egyetért azzal, hogy a települési szilárd hulladék rendszeres elszállításával 
kapcsolatos közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítsa és új eljárás kiírását 
kezdeményezze, kézfeltartással jelezze. 
 
5 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 
 

59/2013. (VIII. 28.) határozata 
 

 
a Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd 
hulladék rendszeres elszállítása tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő határozatot hozza: 
 
A Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési szilárd 
hulladék rendszeres elszállítása tárgyában a 33/2013. (IV. 25.) számú határozatával kiírt 
közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát is figyelembe véve 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület új közbeszerzési eljárás kiírását rendeli el. 
 
Határid ő: 2013. október 31.   
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
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Értesülnek: 
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben 
2. A közbeszerzési ajánlatot benyújtók 
3. Bakos László közbeszerzési tanácsadó 
4. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja 
5. Irattár 

 
2./ N a p i r e n d 
Szajol Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) rendelet 
módosítása 
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: 2 fő létszámnövelés miatt szükséges, törvényi előírás alapján történik a 
módosítás, a normatív támogatás biztosítja a szükséges költségeket. Együttes bizottsági ülésen 
is megtárgyaltuk, a bizottságok támogatják a rendeleti rangra történő emelését. 
 
Van-e kérdés a tervezettel kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezze, aki a rendelet-
tervezet elfogadását javasolja. 
 
5 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a 
 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2013.( VIII.28.) rendelete 
 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 3/2013.(II.14.) rendelet 
módosítására 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) 

 
3./ N a p i r e n d 
Döntés a Szajoli Tiszavirág Óvodába felvehető gyermekek létszámkeretéről 
(Írásos határozati javaslat és előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az óvoda igazgató javaslatára, a fenntartó engedélye alapján a tanítási évre 
legfeljebb húsz százalékkal átléphető a maximális csoportlétszám. Együttes bizottsági ülésen 
megtárgyaltuk az előterjesztést, az együttes bizottságok támogatják a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatosan. 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 
 
5 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 
 

60/2013. (VIII. 28.) határozata 
 

a Szajoli Tiszavirág Óvodában 
 

a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbi döntést hozza: 
 
Szajol Község Önkormányzata a Szajoli Tiszavirág Óvoda maximális létszámának 20%-kal 
történő bővítésével egyetért, ezért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. 
§ (7) pontja alapján, a 2013/2014-es nevelési évben mind a 4 óvodai csoportban engedélyezi a 
maximális létszám 20%-kal történő túllépését. 
 
Határid ő: folyamatos 
 
Felelős:   Szöllősi József polgármester 
  Dr. Bartók László jegyző 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai, Helyben 
2. Szajoli Tiszavirág Óvoda 
 Szajol, Szent István király út 70. 
3. Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoport, Helyben 
4. Irattár 

 
4./ N a p i r e n d 
A Kölcsey F. út 30. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés 
 
Szöllősi József: A meghirdetett bérletre nem jelentkezett senki, az a véleményünk, hogy 
eladásra is hirdessük meg az ingatlant, bruttó nyolc millió forint értékben. Az együttes 
bizottsági ülésen is megvitattuk, a bizottságok támogatják az ingatlan eladását. Merült-e fel 
valakiben még kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a Kölcsey F. út 30. szám alatti ingatlan 
értékesítésének meghirdetésével, kézfeltartással jelezze. 
 
5 fő igen szavazat 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 
 



5 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

61/2013. (VIII. 28.) határozata 
 

A Kölcsey F. út 30. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 1355/A/1 hrsz-
ú, 210,45 m2 nagyságú ingatlanát, amely természetben Szajol, Kölcsey út 30. szám alatt 
található, értékesítésre kijelöli. Az eladási árat bruttó 8 millió Ft-ban, azaz Nyolcmillió 
forintban határozza meg. 
 
Felhívja a Polgármestert, hogy a bérleti ajánlat közzétételéről gondoskodjon. 
 
 
Szöllősi József: Soron kívüli ülésünk tárgysorozatával végeztünk, mindenkinek 
megköszönöm a megjelenést, ülésünket bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
  polgármester        jegyző 
 


