
MUTATÓ

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Határozat ~z.

1. Szajol Községi Öiikormányzat 2013. évi költségvetésének 4.
teljesítéséről, a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

2. A 2013. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól 17.

3. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosításáról, valamint a Szolnoki Kistérség 18.
Többcélú Társulása és Nagykörű Község Önkormányzata
között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás
jóváhagyásáról

4. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Továbbképzési Programjának és 19.
Beiskolázási terveinek jóváhagyásáról

5. A Rendőrség önkormányzati támogatásáról 20.

6. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 21.
önkormányzati támogatásáról

7. Tájékoztató a 2014. április 6-i országgyűlési képviselők
választásának végrehajtásáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. április 29-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Juliamia alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Dr. Csúri Csaba, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Németbné Gerecs Judit
k é p v i s e 1 ő k,
Dr. Bartók László jegyző,
Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Czifra Mária, Fejes Károlyné Szociális, Ifjúsági és
Kulturális Bizottság tagjai
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévaiiié Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Meghívottak részéről: Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Sinka Edit Szajoli Tiszavirág
Ovoda igazgató,
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó

Szöllősi József polgármester úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fó képviselőből jelen
van? fZ5.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok változatlanul hagyásával, megkérdezi,
hogy van-e javaslat plusz napirend felvételére?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a nyilvános ülés napirendi
pontjainak megvitatásával.

7 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. Beszámoló Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

3. Beszámoló a 2013. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető



4. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megáHapodásának módosítása,
valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Nagykörű Község
Onkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás
jóváhagyása
Előadó: Szöllősi József polgármester

5. A Szajoil Tiszavirág Óvoda Továbbképzési Programjának és Beiskolázási terveinek
jóváhagyása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit óvoda igazgató

6. A Rendőrség önkormányzati támogatása
Előadó: Szöllősi József polgármester

7. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség támogatásával
kapcsolatos döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

8. Tájékoztató a 2014. április 6-i országgyűlési képviselők választásának
végrehajtásáról

Előadó: Dr. Bartók László jegyző

9. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

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

Berkesiné Csinger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke

2. Előterjesztés „Szajol Községért Kitüntető Díj” odaítélésére
Előadó: Szöllősi József polgármester

3. A szajoli 1334 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építési övezeti besorolással kapcsolatos
döntés

Előadó: Szöllősi József polgármester

INTERPELLÁCIÓ

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

Némethné Gerecs Judit: A Győzelem utcában az esőzések idején a csapadékvíz nem folyik
cl, nagyon hiányzik az árok. Mikorra várható ezen útszakasznak az árok kiásása és
leburkolása?



Szöllősi József: Először is ki kell ásnunk az árkot, utána készítenünk kell burkolólapokat.
Bízom abban, hogy a május elején induló közmunkaprogramban megfelelő képzettségű
dolgozókat tudunk bevonni és a nyár folyamán megoldódhat ez a probléma.

Bernát Julianna: A Bem apó úton elkészült a mart aszfaltos Út, nagyon örültek egy ideig az
ott lakók, azonban történt egy pár apró balesetet, mert az apró kavicsokon elestek a
kerékpárosok. Van-e arra lehetőség, hogy egy úthengerrel belesimítsák a köveket?
Ugyanegyen útszakaszon már megkezdtük, szintén egy közmunkaprogram keretében, a járda
felújítását, amely kellő mennyiségű anyag hiányában csak félig készült el. Mikorra várható a
teljes járdaszakasz felújítása?

Szöllősi József: A mart aszfaltút elkészítési technikája: leszórjuk az aszfaltot a tavaszi
időszakban, majd a nyári napsütésre várunk. A nyári melegtől az emulzió hatására
összeolvadnak az apró aszfaltkavicsok, ezáltal, illetve a gépjárművek nyomására
összetömörödik és lesz egyenletes az aszfalt. Ovatosan kell még közlekedni, mindenképpen
várnunk kell a nyári meleg jótékony hatására. A járda felújítást remélem az Új
közmunkaprogram keretében még az idén be tudjuk fejezni, csak az anyagot kell még
megvennünk. Bízom abban, hogy lesz rá megfelelő anyagi hátterünk.

További interpellációs kérdés merült-e fel valakiben?

Amennyiben nincs kérdés, kérem a Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezze,
elfogadja-e az interpellációs kérdésekre a választ?

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.

Folytatjuk a munkánkat az 1. napirendi pont megvitatásával.

1.! N a p i r e n d
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
és az elvé2zett tevékenyséEről
(Irásos tájékoztatók a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Újból több mázsa halat telepítettek a holtágunkba. Az orvhalászat
visszaszorítása érdekében 2 fó társadalmi megbízatású halőr segíti a halőrök munkáját.
Szigorúbb lett a fogási napló vezetése, a horgászás megkezdésekor már vezetni kell,
amennyiben hiányzik a bejegyzés, büntetést kell kiszabni a törvény alapján, sőt, akár a
horgászengedélyt is elvehetik a halőrök. Nincs mérlegelési lehetőségük. Mezőtiiron a RAFI
átadásán vettem részt, a miniszterelnök adta át az Új csarnokot, kapcsolók gyártásával
foglalkozik a gazdasági társaság. Az „Ontözőf~irt” helyreállításának lehetőségeiről volt
gazdafórum Tiszapüspökiben. A mellékelt vázrajz alapján, pályázat útján készül el a
beruházás, a kivitelezésre maximum három évet számolnak. A vízügyi igazgatóval a holtág
feltöltéséről tárgyaltunk. Valószínűleg újból szükség lesz a folyóból történő vízpótlásra,
ugyanúgy, mint a tavalyi évben. A költségekről még pontos adatunk nincs, de biztosan
szükség lesz önkormányzati pénzeszköz bevonására is. Terveink szerint még a nyári időszak
előtt szeretnénk feltölteni a megfelelő vízállásra a holtágat.
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Az M4 útépítés megkezdődött, az Új útvonal tervekről készült dokumentációt a tanácskozó
terem falára kihelyeztük, a szünetben bárki tanulmányozhatja. Az ATI Depóval szemben
alakították ki a gépkocsi tárolásra, valamint sóder tárolására alkalmas munkaterületet a
kivitelezők. A munkaterületről fényképet készítettünk, és jegyzőkönyvben is rögzítettük a
terület meglévő állagát, valamint az utak minőségét is. A jegyzőkönyvben külön kitértünk
arra, amennyiben a kivitelezés befejeződik, a mostaili állapothoz hasonló területet és utat
szeretnénk visszakapni. A vasúti hálózat felújításával kapcsolatosan is történt területbejárás.
Előzetes számítások alapján október elejére tervezik az új vasúti híd felállítását. Ebben az
időszakban Szolnokról busszal fogják kihordani az utasokat a Szajoli vasútállomásra, és mivel
nagy utasforgalomra lehet számítani, csuklós buszjáratokat indítanak majd. A Kölcsey úton
lévő COOP üzlettől ki fogják szélesíteni a meglévő utat, hogy biztonságos legyen a
buszforgalom. A buszfordulót a vasútállomás mellett alakítják ki, ahová azt eredetileg is
tervezték még a szajoli vasúthálózat felújításakor. A Helyi Védelmi Bizottsági ülésen is
tárgyaltuk az utasok utaztatását autóbusszal és többször is felvetődött, hogyan fogják
megoldani a beruházók egy esetleg baleset miatti útlezárást. Végül Úgy döntöttünk a védelmi
bizottsági ülésen, hogy beadvány formájában fogalmaztuk meg kérésünket, miszerint kérjük a
rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársainak a bevonását, mozgósítását erre az
időszakra. Ugy gondolom, hogy fel kell készülnünk ilyen eshetőségre is, bár ne történjen
semmi baj. A hulladékelszállítási ügyben a jegyző úrral voltimk bírósági tárgyaláson,
szeptember 30-ig meg kell kötnünk a hulladékelszállítási szerződést. Amennyiben kérdés van,
bármely eseménnyel kapcsolatban, válaszolok rá.

Bernát Julianna: A Kölcsey F. Út 30. szám alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatosan, úgy
gondolom, hogy jól döntött testületünk. Megkezdődött az átalakítás, 5 szobát alakítottak ki a
bérlők, nagyon kulturált környezetet teremtettek és bízom benne, hogy az elkövetkező
időszakban jól ki tudjuk használni majd a bérleti szerződés letelte után egy esetleges
csereüdültetésre. Javaslatom, hogy a tető állapotát, amennyire a költségvetésünk engedi, Saját
szakembereinkkel javítsuk ki, a kúpcserepeket újból kenessük át, illetve a lecsúszott
cserepeket is tegyük a helyére, ne tegyen már kárt az Újonnan festett mennyezetben.

Szöllősi József: Ez természetes, már intézkedtünk a megoldásról.

Van-e kérdés, vélemény a tájékoztatókkal kapcsolatosan?

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

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.

2.! N a p i r e n d
Beszámoló Szajol Közsé2i Önkormányzat 2013. évi költséavetésének teljesítéséről
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk a tervezetet, továbbra is a szigorú
gazdálkodásunkat folytatjuk. Merült-e fel valakiben ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény?

Nincs.



Kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal 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

4/2014. (1V. 29.) rendelete

Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről,
a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

3.1 N a p i r e n d
Beszámoló a 2013. évi költsé2vetési ellenőrzések tapasztalatairól
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az előterjesztést is megvitattuk az együttes bizottsági ülésen, a bizottságok
támogatják a határozati javaslat elfogadását, van-e kérdés, vélemény?

Amemiyiben sem kérdés, sem vélemény nem fogalmazódott meg, szavazásra bocsátom, aki
egyetért az előterjesztéssel, valamint a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, kérem,
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

17/2014. (IV. 29.) határozata

a 2013. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól

1. A pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést e határozati javaslat
melléklete szerinti részletezéssel a Képviselő-testület elfogadja.

2. Az ellenőrzési jelentésben felsorolt hiányosságokat pótolni kell.

3. A 2014. évi belső ellenőrzést a belső ellenőri tervnek megfelelően meg kell valósítani.



4.1 N a D i r e n d
A Szolnoki Kistérsé2 Többcélú Társulása Társulási me2állapodásának módosítása
valamint a Szolnoki Kistérsé2 Többcélú Társulása és Na~vkörű Község Onkormányzata
között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló me2állapodás jóváhaEvása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az előterjesztésben részletesen kifejtésre került a megállapodás
módosításának okairól, kérem a képviselő-testület jóváhagyását. Együttes bizottságok
támogatják a határozati javaslat elfogadását.

Van-e kérdés, vélemény?

Nincs.

Kérem, aki egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, kézfeltartással jelezze.

Amennyiben sem kérdés, sem vélemény nem fogalmazódott meg, szavazásra bocsátom, aki
egyetért az előterjesztéssel, valamint a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, kérem,
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

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2014. (1V. 29.) határozata

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megáflapodásának módosításáról,
valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és
Nagykörű Község Onkormányzata között kötendő

önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás jóváhagyásáról

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.



Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása és Nagykörű Község Onkormányzata között kötendő önkormányzati
befizetésekről szóló megállapodást jelen határozat 3. számú mellékletében foglaltak
alapján jóváhagyja, azzal hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
valamennyi tagönkormányzat jóváhagyó képviselő-testületi döntésével válik
érvényessé.

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

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Szöllő si József polgármester

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

Szociális és Integrációs Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

3. Irattár

5.! N a p 1 r e n d
A Szajoli Tiszavirá2 Ovoda Továbbképzési Programjának és Beiskolázási terveinek
jóváha~vása
(Irásos program és beisko lázási terv, valamint határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen szintén megtárgyalásra került a napirendi pont,
elfogadását javasolják a bizottságok. Merült-e fel kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért az óvoda továbbképzési
programjával, valamint a beiskolázási tervével.

7 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

19/2014. (IV. 29.) határozata

a Szajoli Tiszavirág Óvoda

Továbbképzési Programjának és Beiskolázási terveinek jóváhagyásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. ~ (2) bekezdés g) pontja értelmében a Szajoli
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Tiszavirág Óvoda 2013. 09. 01-tő! 2018. 08.31-ig tartó időszakra szóló Továbbképzési
Programját és a 2013. 09. 01-tő! 2014. 08. 31-ig, valamint a 2014. 09. 01-tő! 2015. 08. 31-ig
tartó időszakra szóló Beiskolázási Terveit a mellékelt részletezettséggel jóváhagyja.

Vé2rehaitásért felelős: Sinka Edit óvoda igazgató

Határidő: 2014. december 31.

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben
2.! Dr. Bartók László jegyző
3. /Szajoli Tiszavirág Ovoda

5081 Szajol, Szent István király Út 70.
4.! Irattár

6.1 N a p 1 r e n d
A Rendőrsé2 önkormányzati támo2atása
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A hagyomá~nyokhoz híven, idén is szeretnénk körzeti megbízottairik
munkáját segíteni üzemanyagdíj támogatással, havi bruttó 15.000,- Ft-ta!. Az előző évi
elszámolást is megkapta önkormányzaturik, az együttes bizottságok is támogatják a határozati
javaslat elfogadását. Van-e 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

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2014. (IV. 29.) határozata

a Rendőrség önkormányzati támogatásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

Szajol Községi Önkormányzat, a 2014. 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 Onkormányzat felé
Üzemanyag számlával elszámolni.
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Felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a Rendőrség képviselőivel történő megállapodás
aláírására.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Szöllő si József polgármester

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Városi Rendőrkapitányság Szolnok

5006 Szolnok, Pf. 5.
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben
4. Irattár

7.1 N a p i r e n d
A Jász-Na~ykun-SzoInok Meavei Pol2árvédelmi Szövetsé2 támo2atásával kapcsolatos
döntés
(Irásos javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Jelen napirendi pontot szintén megtárgyaltuk az együttes bizottsági
ülésünkön, a pénzügyi támogatást elfogadásra javasolják. Van-e ezzel kapcsolatos kérdés?

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

21/2014. (1V. 29.) határozata

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség
önkormányzati támogatásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

Szajol Községi Önkormányzat, a 2014. évi költségvetésének a terhére, bruttó 200.000.-Ft,
(azaz kettőszázezer forint) támogatásban részesíti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetséget.

A támogatás célja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség
tevékenységét segítve hozzájáruljon az állami tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok
ellátásához, az ebhez szükséges magas színvonalú eszközök beszerzéséhez, továbbá
lehetőséget biztosítson a katasztrófavédelem munkafeltételeinek javításához, ezáltal növelve
Szajol község katasztrófabiztonságát is.
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Felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetség képviselőjével történő megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Szöllősi József polgármester

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség

5000 Szolnok, József A. út 14.
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben
4. Irattár

8.! N a p i r e n d
Tájékoztató a 2014. április 6-i orszá~wűlési képviselők választásának vé~rehajtásáró1
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Dr. Bartók László: Az országgyűlési képviselők választási eljárása probléma nélkül lezajlott.
A választási eredményt a Szajoli Krónikában is megjelentettjük, de a tájékoztató
mellékletében is megtalálhatók az eredmények. Kiírásra került az Európai Parlamenti
képviselők választásának napja is, a plakátok is kihelyezésre kerültek. A választási eljárás
pénzügyi elszámolása még jelenleg is tart, Ugyanis a KLIK igényt tart a pihenő időjüket
letöltött pedagógusok napi munkabérére. Jogszabály lehetőséget ad erre, ezért pótigényt
nyÚjtottunk be. Változás, hogy a május 25-én tartandó újabb választási eljárásnak nem
véglegesített eredményét leghamarabb csak 23 óra után lehet megtudni. Bízom abban, hogy
ez a választás is gond nélkül fog lezajlani.

Szöllősi József: Köszönjük a jegyző Úr szóbeli kiegészítését, van-e kérdés a tájékoztatóval
kapcsolatosan?

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.

9.! N ap i r e n d
EEvebek

Szöllősi József: Április 16-án harmadfokú tűzeset történt Szajolban, a Sárnyaki csatorna
partján. A száraz nád égett és a hatalmas szél miatt nagyon nehezen tudták eloltani a tüzet a
tűzoltók. A tűzvizsgálatot elrendelték, szándékos tűzgyújtásra gyanakodnak, bár a tűz
kiindulásának pontos helyét nem lehetett megállapítani. Másnap készültek fotók is a pusztítás
utáni területről, nagy területen égett, sajnos több védett madárfészek is a tűz martalékává vált.
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Több napon keresztül nem működöttek az artézi kútjaink, elromlott a szivattyú. A szolgáltató
a szivattyút megjavítatta, igaz, több telefonos értesítésünkre és egyeztetésünkre.
Sokan hordják a vizet a kutakról, és már eléggé ingerültek voltak a lakosok, hogy miért tart a
javítása sokáig. Ugy döntöttünk, hogy vásárolunk egy Új szivattyút tartalékba, melyet nem
adunk át a szolgáltatónak.
A Május 1-i programokról készült plakátokat a testületi ülés megkezdése előtt kiosztottunk,
mindenkit szeretettel várunk a községi rendezvényünkre.

Testületi ülésünk tárgysorozatának megvitatásával végeztünk, kíván-e valaki közérdekű
bejelentést tenni.

Amennyiben nincs, nyilvános ülésünket bezárom, a képviselő-testület a zárt üléssel folytatja
munkáját.

K.m.f.

Il’ak O

egyzőpolgármester



JELENLÉTI ÍV

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

nyilvános üléséről

2014. április 29-én

1. Szöllősi József

2. Bernát Julianna

3. Berkesiiié Csinger Gabriella

4. Dr. Cs’~iri Csaba

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Némethné Gerecs Judit

Dr. Bartók László jegyző

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

Nem képviselő bizottsá2i ta2ok:

Hegedűs Zsolt

Dr. Kecsmárik László

Dr. Czifra Mária

Fejes Károlyné

..

~) ~-~Q_ -~.

~ L~D

~e~)i ~

Pol2ármesteri Hivatal részéről:

Szekeres Edit gazdaságvezető

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető

~ .‘í—

Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja

Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja

Szociális, Hj. és Kult. Biz. tagja

Szociális, Wj. és Kult. Biz. tagja



MeEhívottak:

Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő .

Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló

Czékmási Csilla Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

Sii~ka Edit Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató ...

Bódi Krisztiiia SZKTT Szajoli telephelyvezető

Lengyel István esperes

Lakossá2 részéről:

Név Lakcím: Aláírás:



Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
Tel.LFax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. április 29-én (kedden) 1530 órai kezdettel ülést tart.

melyre ezúton tisztelettel

meghivom.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A nyilvános ülés napirendje:

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

Bernát Julianna alpolgármester

2. Beszámoló Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

3. Beszámoló a 2013. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

4. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása,
valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Nagykörű Község Onkormányzata
között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

5. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Továbbképzési Programjának és Beiskolázási terveinek
jóváhagyása
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Sinka Edit óvoda igazgató

6. A Rendőrség önkormányzati támogatása
Előadó: Szöllősi József polgármester

7. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség támogatásával kapcsolatos
döntés
Előadó: Sző llősi Józsefpolgármester



8. Tájékoztató a 2014. április 6-i országgyűlési képviselők választásának végrehajtásáról
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

9. 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

2. Előterjesztés „Szajol Községért Kitüntető Díj” odaítélésére
Előadó: Szöllősi .Józsefpolgármester

3. A szajoli 1334 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építési övezeti besorolással kapcsolatos döntés
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

A nyilvános ülés napirendje a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtárban megtekinthető!

Szajol, 2014. április 25.

Szöllősi ‘~.

polgármeste



Szajol Község Polgármesterétől
5081. SzajoL Rózsák tere 1.

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 29-én tartandó ülésére

a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett

Márc. 14. Március 15-i ünnepség az óvodában
Haltelepítés a holtágba

15. Nemzeti Ünnep
16. Tiszakanyar Horgász Egyesület közgyűlése

Egyháztanács ülés
17. Kooperációs ülés a műszaki csoporttal
18. RAFI átadása Mezőtúron
19. Tiszapüspöki Társulási ülés

20-21. Szabadság
24. Közbeszerzési tárgyalás hulladékelszállítás ügyben
25. Lajkó János temetése

Bencsik András és Fábry Szabolcs előadása a Közösségi Házban
26. Esküvétel a HVI tagoktól, illetve a szavazatszámláló bizottságok tagjaitól

Gazdafórum Tiszapüspökiben — „OntözőfUrt” helyreállításának lehetőségéről
27. Területbejárás - Vasutaskör

Találkozó Lovas Attila vízügyi igazgatóval
28. SZASZR Felügyelőbizottsági és Társulási ülés

Iskolai gála a Közösségi Házban
31. Kistérségi Elnökségi és Tanács ülés

Rákóczifalvi Idősek Otthona átadásának 10 éves évfordulója ünnepség

Ápr. 1. Bíráló Bizottsági ülés
Soron kívüli testületi ülés
Intézményvezetői ülés

2. Aktuális pályázatok területi bejárása
3-4. Szabadság

6. Országgyűlési választások
7. Helyszíni bejárás — Vasutaskör
8. Iparterület bejárása az M4 útépítéshez kapcsolódóan

10. Római Katolikus Templom keresztjének visszahelyezése
12. Idénynyitó horgászverseny
14. Kooperációs ülés a műszaki csoporttal
15. Területbejárás és egyeztetés a vasútállomásnál lévő autóbuszforduló

kivitelezéséről
16-22. Szabadság

23. TCK ülés
24. HVB ülés Szolnok
25. Kistérségi Elnökségi és Tanács ülés
26. XXI. Lurkó Erőpróba a Sportcsarnokban

A Vasutaskör épületének ünnepélyes átadása
Mozgássérültek Szajo li Csoportjának vacsoraestje

28. Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági tárgyalás hulladékelszállítás ügyében
29. Bizottsági ülés

Testületi ülés

Szajol, 2014. április 29.
Szöllősi
polgármester



Szajol Község Alpolgármesterétől
5081. Szajol Rózsák tere 1.
TeL/Fax: 56/446-447.

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. április 29-én tartandó ülésére

a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett

fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Máre.

15. Március 15-i községi ünnepség

17-18. Hivatali ügyintézés

27. Éves tanácskozás — Gyermekjóléti Szolgálat

28. Iskolai Gála

31. Képviselői támogatások áttekintése

Ápr.

2. Civil szervezetek kérelmeinek intézése

3. Május 1 -jei rendezvény feladatai

- meghívók

- torta

8. Meghívók, plakátok, programok egyeztetése

14. Meghívók kiküldése TCK ülésre

15. Támogatási szerződések: KLK, Polgárőrök

23. TCK ülés

24. Barango lás programjának egyeztetése

26. Lurkó erőpróba

Vasutaskör átadási ünnepség

29. Szociális Bizottsági ülés

Együttes Bizottsági ülés

Testületi ülés

Szajol, 2014. április 29.
~;‚•~~ _~r

-.~!) qAA~~c~L ~-~‘--‘..

Bernát Julianna
alpolgármester



Szajol Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5081 Szajot, Rózsák tere 1.

Előterjesztés
Szaj ol Községi Onkormányzat Képviselő-testületének

2014: április 29-én tartandó ülésére
Szajol Községi Onkormányzat 2013. évi költségvetésének
teljesítéséről, a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

I. Általános rész

A Képviselő-testület az 3/2013.(II.14.) számú rendeletével határozta meg a 2013. évi
költségvetés eredeti előirányzatát 525.002.- eFt-ban. Az eredeti előirányzat az évközi
változások szükségessége miatt az év során több alkalommal került módosításra, melynek
eredményeként a módosított előirányzat összege 661.434- eFt.
Az előirányzatok között kiadási és bevételi oldalon is megjelenik az intézmény fmanszírozás.
Ermek korrigálásával a módosított előirányzat 526.763.-eFt.

A 2013. évi költségvetési év teljesítése 693.297.-eFt. bevétellel és 647.284. eFt. kiadással
zárult. Az intézmény fmanszírozást, mint korrekciós tényezőt figyelembe véve, a tényleges
kiadás 512.613.-eFt., a tényleges bevétel 558.626.-eFt. Onkormáriyzatunk tényleges
költségvetési fZ5összege közelítőleg 560 millió Ft.

A pénzmaradvány összege 55.125.-eFt. a módosított pénzmaradvány 53.75 1.-eFt. A
pénzmaradványt 1 .374.-eFt. összegű normatíva visszafizetési kötelezettség terheli.
A 2012. év végi adósság rendezésnek köszönhetően jelentős pénzkészlettel zártuk a 2013.
évet.
Az engedélyezett létszámkeret 45 fó volt, közfoglalkoztatással együtt 71 fó. Ev közben 1 fZ5
létszámcsökkentésre került sor, valamint a jogszabályi előírások figyelembe vételével az
óvodánál létszám növekedés és létszám csökkentés együttesen jelentkezett. Az év során
végrehajtott létszám változásokat a rendelet tervezet 9.számú melléklete tarrtalmazza.

II. Kiadások és Bevételek bemutatása

1. Az 1. sz. és a 2. sz. melléklet a KGR1 1-es beszámoló űrlapjainak megfelelően tartalmazza
a 2013. évi bevételek és kiadások alakulását intézményenként és összevontan.

2. Felhalmozási kiadások részletes bemutatása a rendelet tervezet 3.számú melléklete.



3. Szociális ellátások alakulása 2013-ben:
adatok eFt.

Támogatások összeg
Rendkívüli gyermekvédelmi 98
támogatás
Atmeneti segély 1883
Temetési segély 105
Köztemetés 284
Közgyógyellátás 396
Óvodáztatási támogatás 20
Apolási díj 3655
Normatív rendszeres 1160
gyermekvédelmi tám.
Rendszeres szociális segély 3949
Rendelkezésre állási 17204
foglalkozatási támogatás
Időskorúak járadéka 64
Lakásfenntartási támogatás 9525
Önkormányzat egyéb szoc. 6258
ellátás
Összesen: 44601

Az önkormányzat által folyósított ellátások összege 44.601- eFt

III. Vagyoni helyzet alakulása

1. A rendelet-tervezet 4. sz. melléklete a 2013. évi mérleg.

A mérleg fZ5összeg 2.741.3 15. eFt.

Önkormányzatunk ingatlan vagyon összetételét a 4/a. sz. melléklet tartalmazza
részletesen, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen bontásban.

2. Követelések között:
Adósok: 26.775 eFt

- helyi adó: 26.775 eFt

3. Kötelezettségek között kimutatott:

Szállítói tartozásunk 2013. december 31.én 7.232.- eFt. A kötelezettség állomány
magas, de nem lejárt kötelezettségeket tartalmaz, fizetési határidő 2014. év.



1V. Költségvetési támogatások

A rendelet tervezet 7.sz. mellékletei tartalmazzák az önkormányzat költségvetési támogatásait
jogcímenként.
A normatívák év végi elszámolása alapján 2.001 .-eFt visszafizetési kötelezettségürik van,
amiből 627.- eFt. már teljesítésre került 201 3-ban. A fennmaradó 1.374.- eFt. visszafízetése a
pénzmaradvány terhére történik. Visszafizetési kötelezettségünk a gyermekétkeztetési
feladatok támogatás jogcímen keletkezett. Ennek oka az év során az óvoda rövidebb nyitva
tartása. A következő évi normatíva igénylésnél ezt figyelembe vesszük. A visszafizetés nem
vonz maga után többlet terhet.

Az Önkormányzat kötelező feladatainak fmanszírozása:
Adatok ezer Ft-ban

Közöss
Szajoli Gyer égi Ház
Tiszavi mek és Közutak Hivatal Epítmény
rág étkezt Könyvt Közvilá fenntart működ üzemeltet Védőnői
Ovoda etés ár gítás ása ése és Szolgálat

Bevételek
Állami
normatíva 39590 17340 4510 7081 3859 43189 19298 6622
Saját bevétel 13352
Pályázati
támogatás 1911
Bevételek
összesen 39590 30692 6421 7081 3859 43189 19298 6622
Kiadás
Személyi 38726 6531 42861 23032 7309
Dologi 4080 39851 2619 11370 14627 7277 44779 691
Felhalmozási 127 10160 1194 14947
Kiadások
összesen 42933 39851 9150 11370 24787 51332 82758 8000
Egyenleg -3343 -9159 -2729 -4289 -20928 -8143 -63460 -1378

A táblázat az egyes feladatok állami finanszírozását és a 2013-ban ténylegesen felmerült
költségeket tartalmazza. Egyenlegként az Onkormányzat hozzájárulása került kimutatásra.
Az állami normatívák száimtásakor figyelembe veszik az Önkormányzat adóerő képességét,
ennek arányában ún. beszámítási összeggel korrigálják az állami támogatások összegét. Ez
2013. évben az iparűzési adóbevételünk nagyságához igazítva 40.365.-eFt. elvonást jelenttet a
megítélt normatív támogatásokból. A tényleges normatíva alakulása a rendelet tervezet 7/a.
mellékletében láthatóan, a 73.427.-e Ft. helyett 33.061 .-eFt. Ezzel szemben a ténylegesen
felmerült kiadások ezekre a feladatokra 1 70.247.-eFt. Ez 137.1 86.-eFt. önkormányzati bevétel
felhasználását jelenti. Ez a helyi adó bevételünk 61%-a. Ezeknek a feladatoknak a
fmanszírozottsága 19,42%-os.
A beszámítás nem érinti a közoktatási feladatok ellátását, esetiinkben az óvodát, valamint a
gyermekétkeztetési feladatokat és a közművelődési normatívákat. Azonban jól látható, hogy
ezekhez a feladatokhoz is szükséges az önkormányzat saját bevételeinek felhasználása,
összességében 1 5.millió Ft-os összegben. Ezeknek a feladatoknak a biztosításához az
önkormányzat helyi adó bevételének 6,7%-át kell rendelkezésre bocsátania. A feladatok
fmanszírozottsága az óvoda esetén 92,2%, a gyermek étkeztetésnél 77%, a közművelődési
tevékenységnél 70,2%.



Nem mint állami normatíva, hanem mint egészségpénztári finanszírozás jelenik meg a
Védőnői szolgálat. 2013. évben több alkalommal, igen Sajátos módon, de emelésre került a
finanszírozás mértéke. Ennek nagy részét azonban a védőnők kötelező béremelésére kellett
fordítani, az egészségügyben dolgozók bérrendezéséhez kapcsolódóan. A finanszírozást a
feladat ellátása érdekében az Onkormányzatnak 1.378.- eFt-tal kellett kiegészítenie 2013-ban.

V. Pénzmaradvány

A 2013. évi helyesbített pénzmaradvány összege 55.125.-eFt. Ezt módosítja a normatívák
miatti visszafizetendő költségvetési támogatás 1.374.- eFt-os összege, így a módosított
pénzmaradvány 53.75 1.-eFt. A pénzmaradvány összegét nem befolyásolja a 7/b sz.
mellékleten kimutatott 62’7. -eFt. visszafizetendő támogatás, mert annak kiegyenlítése 2013.
december hóban megtörtént. A pénzmaradványt a rendelet tervezet 8/c.sz. melléklete, míg a
pénzmaradváiiy felosztását a 8/d. sz. melléklet tartalmazza.

VI. Létszám alakulása 2013-ban

A 2013. évi költségvetési rendelet 73 főben állapította meg a költségvetési létszámkeretet. Év
közbeni változások kiegyenlítő hatására 2013. december 31-i záró létszám 73 fő.

VII. Belső ellenőrzés

2013. évben a belső ellenőri feladatokat a Vincent Auditor Kft. végezte el. A 2013. évi
ellenőrzés tapasztalatait az éves ellenőrzési jelentés tartalmazza, melyet a zárszámadási
jelentéssel egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

A költségvetési gazdálkodást 2013. évben könyvvizsgáló ellenőrizte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a zárszámadási rendelet,
valamint az ellenőrzések tapasztalatairól szóló határozati javaslat elfogadására.

Szajol, 2014. április 22.

(‚‘

:~lősi Jo
‘polgarmest



Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014.(IV.29.) rendelete

Szajol Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről,
a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.*.

(1) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtását

693.297-ezer Ft bevétellel és
647.284.-ezer Ft kiadással

az 1, 2. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

(2) Szajol Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
Felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
Kiegyenlítő, rnggő, átfutó kiadások

145.182 ezer Ft
35.395 ezer Ft

161.095 ezer Ft
208.861 ezer Ft

67.522 ezer Ft
19.796 ezer Ft
9.433 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület elfogadja az összesített bevételek és kiadások 2013. évi kimutatását
az 1. számú melléklet szerint.

(4) A Képviselő-testület elfogadja a 2013. évi helyi adó bevételi előirányzat és közvetett
támogatásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet szerint.

(5) A Képviselő-testület elfogadja a többéves kihatással járó döntésekről készült kimutatást,
a 6. számú melléklet szerint.

(6) A Képviselő-testület elfogadja az Európai Uniós pályázatokból megvalósuló projektek
bevételeit és kiadásait a 1 0.számú melléklet szerint.

összegben az 1, 2. számú mellékletek szerinti részletezésben fogadja el a
testület.

Képviselő-



2.*.

(1) Szajol Községi Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát
2.741.31 5.ezer Ft eszköz és forrás mérleg fóösszegben állapítja meg a 4. számú melléklet
szerinti összetételben.

(2) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanvagyon összetételét Bruttó
3.303.133.-e Ft. összegben, az alábbi részletezéssel,a 4/a. sz. melléklet szerint fogadja el.

Forgalomképtelen 1.051 .520.-eFt
Korlátozottan forgalomképes 2.128.21 3.-eFt
Forgalomképes 1 23.400.-eFt

(3) A Képviselő-testület elfogadja a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013. évi
alakulását a 2, és a 3. számú mellékletek szerint.

3.~.

(1) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány összegét 55.125.- eFt, a módosított pénzmaradványt 53.751.-e Ft
összegben fogadja el, a 8/c számú melléklet szerint.

(2) A normatív állami támogatásokkal készült kiegészítő mellékleteket a 7/a, 7/b. számú
kimutatás alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi
jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 8/a, 8/b, 8/c. számú
mellékleteknek megfelelően fogadja el.

(4) Szajol Község Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a 201 1.évi
CXCV. Tv., valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi
CLXXXIX. törvénynek megfelelően kell közzétenni.

4.~.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajol, 2014. április 22.

Szöllősi József Dr. Bartók László
polgármester jegyző



Indokolás
Szajol Községi Onkormányzat Képviselő-testületének

/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez
2013.évi költségvetés teljesítéséről és a 2013.évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

1.~-hoz

Szajol Község Önkormányzatának 2013. évi pénzforgalmi bevételét és kiadását tartalmazza,
az Allamháztartási törvényben előírt részletezettséggel, a kötelező mellékletek felsorolásával.

2.~-hoz

Szajol Község Önkormányzatának 201 3.december 31-i vagyoni helyzetét a vagyonban
bekövetkezett változásokat tartalmazza, a Kataszter nyilvántartás szerinti bontásban.

3.~-hoz

Szajol Község Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradványát, annak felosztását és 2013. évi
állami támogatások részletezést tartalmazza.

4.~-hoz

Hatályba léptető rendelkezés

Szajol, 2014. április 22.

Szöllősi Józse dr.Bartók László
polgármester jegyző



/20 14.(IV.29.) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozati javaslat

a 2013. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól

1. A pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést e határozati
javaslat melléklete szerinti részletezéssel a Képviselő-testület elfogadja.

2. Az ellenőrzési jelentésben felsorolt hiányosságokat pótolni kell.
3. A 2014. évi belső ellenőrzést a belső ellenőri tervnek megfelelően meg kell

valósítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat
megvitatására és elfogadására.

Szajol, 2014. április 22.



SZAJOL KÖZSÉG

BELSŐ ELLENŐRI
2013.

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

A belső eflenőrzés által vé2zett tevékenysé2 bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. ~ a) pont]

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli
Szolgáltató és Tanácsadó Kit. látta el 2013. évben a belső ellenőri feladatokat.

2013. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat
végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására,
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

Ill. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. ~ aa.) alpont]

Ill/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Megjegyzés
(terv

Típus szerintI
Tárgya Cél Módszer (szabályszerűségi, vagy soron

pénzügyi stb.) kívüli vagy
terven
felüli)

Annak vizsgálata, hogy az intézmény a
napi működést meghatározó

Tiszavirág Óvoda területeken miként látja el feladatait, a Dokumentumok
létszám- és belső szabályozottság, az intézmény szúrópróbaszerű

bérgazdálkodás, létszám- és bérgazdálkodása, az ellenőrzése Szabályszerűségi Terv
ellenőrzés szerinticsoportlétszámok, alapdokumentumok, a munkarend

pedagóguslétszám megfelelnek-e a vonatkozó központi és Interji~készítés
helyi szabályoknak, fenntartói

döntéseknek.
Annak megállapítása, hogy az

Önkormányzat és önkormányzat és intézményei Szabályzatokintézményei pénzügyi-számviteli szabályzatai a tartalmának Szabályszerűségi Terv
pénzügyi- törvényi és a helyi sajátosságok tételes ellenőrzés szerinti
számviteli ~gyelembevételével készültek-e, ellenőrzése

szabályzatok jogszabályi változásoknak megfelelő
aktualizálások megtörténtek-e.

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2013. évben nem került sor.



112/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás eHátottsága

Kapacitás-eHátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó K1~. munkatársai mindannyian
pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú
képesítéssel (okieveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli
szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős
tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a
referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen
rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat
szempontjából egyaránt.

A belső eHenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok
az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2013. évben külső erőforrás bevonásával
valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső eHenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó KfL
munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt
szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői
továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken,
illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt APBE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső
kontrolirenclszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.3 1.) Korm. rend. 24.
* követelményeinek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Aht. 70. ~ (4)
bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. ~ -

ban meghatározott feltételeknek.

112/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. ~J

A belső eHenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik. A belső ellenőr funkcionálisan
független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos
tevékenységbe nem vonják be.



A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben szerepeltetett fejlesztési javaslatok és igények
megvalósításának helyzete

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső
kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési,
ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

113 A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. ~ ac) pout]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.
A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a
tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontroiirendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok
alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. ~ b) pont]

II/l. A belső kontrolirendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett
fontosabb javaslatok [Bkr. 48. ~ ba.) alpont].

Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés javaslat
Az óvoda működési rendjét a

A Tiszavirág Óvoda megtekintett dokumentumok
vonatkozásában alapvetően biztosítják, szükséges Nem teljes mértékben A fenntartó pontosítsa, illetve

a létszám- és azonban pontosítani az alapító érvényesülnek az egészítse ki az alapító okiratot
bérgazdálkodás, okirat maximális férőhelyre alapító okiratra a jelentésben érintett helyeken

csoportlétszámok, vonatkozó rendelkezését, illetve vonatkozó (felvehető maximális létszám,
pedagóguslétszám kiegészíteni a csoportokra, jogszabályi előírások. csoportok száma, működési

ellenőrzése működési területre vonatkozó terület).
információkkal.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos kiemelt jelentőségű
megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű
megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a pénzügyi-számviteli szabályzatok
ellenőrzése során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés.

11/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. ~ bb.) alpont]

1. KontroHkörnyezet

A kontrolikörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai
értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és
stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint
teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének
minőségét.
A kontrolikörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti strukt&a, a
felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés
átlátható.



III. Az intézkedési tervek meEvalósítása [Bkr. 48. ~ c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek
végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek
elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről
észrevétel nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. ~ szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a
szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők
megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől
számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető
részére.

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a pénzügyi-számviteli szabályzatok
ellenőrzése során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés, így
intézkedési terv készítési kötelezettség ezen vizsgálat tekintetében nem merült fel.

A Tiszavirág Óvoda vizsgálatához kapcsolódó intézkedési terv megküldése nem
történt meg a belső ellenőrzési vezető részére.

A Bkr. 46. ~ szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben
meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott
legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül Írásban beszámol, és ezen beszámolót
egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése nem történt meg
az ellenőrzés részére.

A megállapítások hasznosulását egyéb visszajelzések alapján megfelelőnek ítéli az
ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot
jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem
értelmezhető.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem
értelmezhető.



ELŐTERJESZTÉS

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. április 29-én tartandó ülésére

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási MegáHapodásának módosításáról,
valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és
Nagykörű Község Onkormányzata között kötendő

önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Társulási Tanács a 2013. november 26-i ülésén a 66/2013. (XI. 26.) számú határozatával
döntött, hogy Tiszavárkony településen működő szociális és gyermekjóléti ellátások
biztosítása tekintettel, hogy Tiszavárkony és Rákóczifalva közös polgármesteri hivatalt
működtet - a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ Rákóczifalva feladatkörébe kerüljön át.

A Társulási Tanács döntésének megfelelően a működési engedély módosítása iránti kérelem
benyújtásra került. Az engedélyezési eljárás során tisztázódott, hogy a jelenlegi működési
engedély szerint a Szolnoki Kistérség Egyesített szociális intézménye által működtetett három
tanyagondnoki szolgáltatás (Tiszajenő, Tiszavárkony és Szolnok településeken) egyetlen
szolgáltatásként szerepel, ezért a Tiszavárkony ellátása külön nem emelhető ki.

A probléma megoldása érdekében a tanyagondnoki szolgáltatások telephelyenként történő
biztosítása miatt szükséges a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál az ellátások
telephelyenkénti befogadásának kezdeményezése. Az eljárás befejezését követően a
tanyagondnoki szolgáltatás fenntartó váltással a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Rákóczifalva részére átadhatóvá válik.

A Tiszavárkony település a tanyagondnoki szolgáltatási kötelezettségét 2014. március 01 -jétől
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
helyett továbbra is a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye
útján kívánja ellátni.

Az eljárás befejezéséig szükséges a társulási megállapodás módosítása.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatnak a Rákócziújfalu utcaneveinek változtatásáról szóló
96/201 3.(X.29.) önkormányzati határozata alapján Rákócziújfalu településen a Sallai Imre Út
elnevezése Rákóczi útra változott.

Fenti változások miatt a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált szükségessé.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 8 — 9. pontjai tartalmazzák
a társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi
hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját, valamit a társulás tagjai által vállalt
pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése estén az irányadó eljárást.
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A Társulási Megállapodás alapján a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok
kötelesek a Társulás működési költségeihez az általuk képviselt települések
lakosságszámának arányában hozzájárulni (működési pénzügyi hozzájárulás).

A Társulási Megállapodásban meghatározott feladat ellátásának - központi költségvetési
forrásból nem fedezett - költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladat
ellátási pénzügyi hozzájárulás). A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban foglalt
pénzügyi hozzájárulásaikat külön megállapodásban foglaltak szerint havi bontásban teljesítik.

Nagykörű Község Önkormányzata 2013. évben felhalmozott társulási működési és feladat
finanszírozási tartozását, mely jelen esetben 4 240 207,- Ft, legfeljebb 6 hónap alatt egyenlő
részletekben kívánja megfizetni.

A Nagykörű Község Önkormányzata részletfizetésre vonatkozó kérelmét a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2014. március 31. ülésén a 20/20 14. (III. 31.) számú
határozatával elfogadta, de annak érvényességéhez szükséges valamennyi társult település
képviselő testületének jóváhagyása.

A Megállapodás a határozat 3. számú mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Szajol, 2014. április 25.

Szöllős
polgárme



3

Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (IV. 29.) határozata

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási MegáHapodásának módosításáról,
valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és
Nagykörű Község Onkormányzata között kötendő

önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás jóváhagyásáról

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása és Nagykörű Község Onkormányzata között kötendő önkormányzati
befizetésekről szóló megállapodást jelen határozat 3. számú mellékletében foglaltak
alapján jóváhagyja, azzal hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
valamennyi tagönkormányzat jóváhagyó képviselő-testületi döntésével válik
érvényessé.

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

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Szöllősi József polgármester

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

Szociális és Integrációs Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

3. Irattár
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.12014. (IV. 29.) határozat 1. számú meHéklete

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás tagjai a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.* (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
Szó ló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. ~ (1 )-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltak szerint,
valamint Rákócziújfalu Községi Onkormányzatnak a Rákócziújfalu utcaneveinek
változtatásáról szóló 96/2013.(X.29.) önkormányzati határozata alapján az alábbiak szerint
módosítják:

1./ Az alapító okirat 2. pontjában lévő „2. A társulás tagjainak neve, székhelye,
képviselője:” táblázatban a

Rákócziújfalu Község 5084 Rákócziújfalu, Sallai út Papp János
Őnkormányzata 26. polgármester

szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:

Rákócziújfalu Község 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi Út Papp János
Onkormányzata 26. polgármester

„

„

2.! A Társulási Megállapodás 7. 1. pontjának e) pontjából törlésre kerül a „tanyagondnoki
szolgáltatás” szövegrész.

3.1 A Társulási MegáHapodás 7. 5. pontja az alábbi g.I ponttal egészül ki:

„g./ Tiszavárkony:
tanyagondnoki szolgáltatás”

4.! A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2014. január 27. napján
kelt, 412014.(I.27.) számú határozatával támogatott Társulási Megállapodás záradéka
helyébe az alábbi szöveg lép:

„Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2014. január 27. napján kelt, 4/2014. (1.27.) számú határozatával támogatott Társulási
Megállapodás hatályát veszti.

‚‚
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A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megáflapodását a fenntartó
önkormányzatok képviselő-testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napjával megegyező hatállyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:”

5.! A Társulási MegáHapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul
hatályban maradnak.

Záradék:

Az Társulási Megállapodás-módosítást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Tanácsa .. ./2014. (111.31.) sz. határozatával támogatta.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napjával megegyező hatáHyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá.
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.12014. (IV. 29.) határozat 3. számú meHéklete
Ikt.sz.: /2014.

MEGÁLLAPODÁS

egyrészről Nagykörű Község Önkormányzata (székhelye: 5065 Nagykörű, Május 1 Út 1.,
törzskönyvi azonosító PIR száma: 806374, adószáma:15806376-1-16, KSH statisztikai
számjele:15806376-1-16, bankszámla száma : )‘
képviseletében eljár: Dr. Veres Nándor polgármester — (a továbbiakban: Onkormányzat),

másrészről a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth
tér 9., törzskönyvi azonosító PIR száma: 577182, adószáma: 15577180-2-16, KSH statisztikai
számjele: 15577180-8411-327-16, államháztartási egyedi azonosítója: 732945,), képviseletében
eljár: Szalay Ferenc, a Társulási Tanács elnöke — (a továbbiakban: Társulás),

— együttes említésük esetén: Szerződő Felek — között a mai napon, helyen az alábbi
feltételekkel:

Preambulum

Szerződő Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulás a szolnoki kistérségi feladatok
szervezésére és a kistérségi társulás működésére, szociális és gyermekvédelmi feladatok
ellátására, valamint a központi orvosi és fogorvosi ügyelet biztosítására jött létre 2004.
szeptember 30-ai hatállyal, melynek az Onkormányzat is tagja volt.
A Társulási Megállapodás 8., 8.1., 8.2., 8.3. pontjai írják elő a tagok számára a Társulás
fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi
hozzájárulásának mértékét és a teljesítés módját.
Az Onkormányzat e fizetési kötelezettségét jelen Megállapodás létrejöttéig nem teljesítette, így a
Társulási Megállapodás 9. pontja szerinti eljárás elkerülése érdekében Szerződő Felek egymás
érdekeit ~gyelembe véve egyezségi célból az alábbi megállapodást kötik.

1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy 2013. évből az Önkormányzatnak a Társulás
felé — a kistérségi feladatok szervezéséhez, a kistérségi társulás működéséhez,
szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásához, valamint a központi orvosi és
fogorvosi ügyelet biztosításához - a jelen megállapodás 2. pont szerinti, meg nem
fizetett tartozása (a továbbiakban: tartozás) keletkezett.

2. Szerződő Felek egyezően rögzítik továbbá, hogy a tartozás az alábbi feladatokból és
összegekből tevődik össze (AFA körön kívüli):

- 2013.évitagdíj 68160Ft,azaz
hatvannyolcezer

százhatvanezer forint
- kistérségi szociális és gyermekjóléti feladatok 4 172 047 Ft, azaz

költségei 2013. év négymillió
egyszázhetvenkettőezer

negyvenhét forint
Összesen: 4 240 207 Ft, azaz

négymillió
kettőszáznegyvenezer

kettőszázhét forint
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3. Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat tartozását
a Társulás részére 6 hónap alatt havonta egyenlő részletekben 706 701 Ft, azaz
hétszázhatezer-hétszázegy forint (részletuizetéssel) teljesíti a 3.1. pont szerinti módon.

3.1 Az Önkormányzat tartozásának az első havi részletét 2014. május 10-éig, a további 5
havi részletet pedig, ezt követően folyamatosan, minden tárgyhó 10-éig a Társulás
OTP Bank Nyrt. —nél vezetett 11745004-15577180-00000000 számú számlájára
köteles átutalással megfizetni a Társulás által kiállított számviteli bizonylat ellenében.

4. Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás 9.
pontjában foglaltak szerint járnak el, amennyiben az Onkormáriyzat jelen
Megállapodásban vállalt, 3. és 3.1. pontokban foglalt fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget. A hibás teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
valamint a hatályos jogszabályok az irányadóak.

5. Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás
teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, a közöttük esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a
pertárgy értékétől fliggően a Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék az
illetékes.

6. Szerződő Felek képviseletében eljáró személyek kölcsönösen kijelentik, hogy
rendelkeznek jelen megállapodás aláírásához szükséges jogosultsággal.

7. Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem
szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat tekintik irányadóknak.

8. Szerződő Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás valamennyi
társulási tag jóváhagyó képviselő- testületi döntésével válik érvényessé.

9. Szerződő Felek jelen megállapodást kölcsönösen értelmezve, elolvasás után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá.

Szolnok, 2014

Nagykörű Község Önkormányzata Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
képviseletében képviseletében

Dr. Veres Nándor Szalay Ferenc
polgármester a Társulási Tanács elnöke

Pénzügyi ellenjegyzés:



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (IV. 29.) határozata

a Szajoli Tiszavirág Óvoda

Továbbképzési Programjának és Beiskolázási terveinek jóváhagyásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. ~ (2) bekezdés g) pontja értelmében a
Szajoli Tiszavirág Ovoda 2013. 09. 01-tő! 2018. 08.31-ig tartó időszakra szóló
Továbbképzési Programját és a 2013. 09. 01-től 2014. 08. 31-ig, valamint a 2014. 09.
01-től 2015. 08.31-ig tartó időszakra szóló Beiskolázási Terveit a mellékelt
részletezettséggel jóváhagyja.

Végrehajtásért felelős: Sinka Edit óvoda igazgató

Határidő: 2014. december 31.

ÉrtesüLnek: 1.! Képviselő-testület tagjai helyben
2.! Dr. Bartók László jegyző
3. !Szajoli Tiszavirág Ovoda

5081 Szajol, Szent István király út 70.
4.! Irattár

Szajol, 2014. április 25.

4’.~. •1’ ‚.

Szöllősi”
polgármest;’’



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (IV. 29.) határozata

a Rendőrség önkormányzati támogatásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

Szajol Községi Önkormányzat, a 2014. évi költségvetésének a terhére, havon a
bruttó 15.000.-Ft, (azaz tizenötezer forint) támogatásban részesíti a Szolnok Városi
Rendőrkapitányság alárendeltségében működő szaj oh körzeti megbízotti szolgálatot.

A támogatás kizárólag a körzeti megbízotti tevékenységhez szükséges
személygépkocsi üzemeltetéséhez használható fel, amelyről a kedvezményezett
köteles az Onkormányzat felé Üzemanyag számlával elszámolni.

Felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a Rendőrség képviselőivel történő
megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Szöllősi József polgármester

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Városi Rendőrkapitányság Szolnok

5006 Szolnok, Pf. 5.
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben
4. Irattár

Szajol, 2014. április 25.



Határozati javaslat

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (IV. 29.) határozata

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség
önkormányzati támogatásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

Szajol Községi Önkormányzat, a 2014. évi költségvetésének a terhére, bruttó 200.000.-Ft,
(azaz kettőszázezer forint) támogatásban részesíti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetséget.

A támogatás célja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség
tevékenységét segítve hozzájáruljon az állami tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok
ellátásához, az ebhez szükséges magas színvonalú eszközök beszerzéséhez, továbbá
lehetőséget biztosítson a katasztrófavédelem munkafeltételeiiiek javításához, ezáltal növelve
Szajol község katasztrófabiztonságát is.

Felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetség képviselőjével történő megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Szöllősi József polgármester

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség

5000 Szolnok, József A. Út 14.
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben
4. Irattár

Szajol, 2014. április 25.



Szajol Községi Önkormányzat
Jegyzőj étől
5081 Szajol.. Rózsák terei.
Tel.: 56/446-000

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 29-én tartandó ülésére

A 2014. április 6-án megtartott országgyűlési képviselőválasztás végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. április 6-i országgyűlési képviselő választásra a felkészülés a Helyi Választási Iroda
(továbbiakban: HVI) részére már a tavalyi év nyarán megkezdődött. Ekkor zajlott le a
körzetesítés és a szavazókörök beosztásának véglegesítése. E tekintetben a településen a
Nép~ont Út nevének megváltozása és az 1. számú szavazókörnek az Idősek Klubjába történő
áthelyezése jelentett adminisztratív feladatot. Az ASZA információs rendszeren keresztül
folyamatosan megtörtént az események dokumentálása és a területi választási szervek felé
való továbbítása. A 2014. évben a munka folytatódott, melynek során a képviselő-testület
márciusi ülésén megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait. Melléjük a választáson
részt vevő pártok közül 3 delegált tagot a szavazatszámiáló bizottságokba, a FIDESZ-KDNP
2-2 fZ5t, a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezete az MSZP-EGYUTT-DK-PM-MLP
nevében 1-i főt és a Jobbik Magyarországért Mozgalom 1-1 főt. Igy a 4 szavazókörben
összesen 28 bizottsági tag kezdte meg a munkát. A választást megelőzően lezajlott a
bizottsági tagok eskütétele és megtörtént a felkészítés a feladatok végrehajtására. A 4
szavazókörben 1-1 HVI tag jegyzőkönyvvezető segítette a bizottságok munkáját.

Szajol községben az összes nyilvántartott választójogosult létszáma a szavazást megelőző
napon 3150 tő volt. Ebből 1868 tő élt állampolgári jogával, amely az összes választópolgár
59,3 %-ának felel meg. A település részletes választási eredményeit a tájékoztató mellékletei
tartalmazzák.

A szavazás a település valamennyi szavazókörében probléma és fennakadás nélkül lezajlott.
A szavazatszámláló bizottságok rendkívüli eseményt nem jeleztek. A HVI-hoz a választást
követően jogorvoslati kérelem nem érkezett be, így a rögzített eredmények hivatalosnak
tekinthetők.

A választás befejezését követően a HVI elkészítette a pénzügyi elszámolásról szóló jelentést,
amely benyújtásra került a területi választási szervhez.

Ezzel egyidejűleg a HVI megkezdte a felkészülést a 2014. május 25-én sorra kerülő Európai
Parlamenti képviselő választásra.

Szajol, 2014. április 25.

László jegyző
~ asztási Iroda vezetője



1. sz. melléklet

Egyéni jelöltekre leadott szavazatok

SZAJOL

1. 2. 3. 4.
Ssz. Név szavazó- szavazó- szavazó- szavazó- Összesen

kör kör kör kör

1. Szabó Hajnalka MDU --- --- 1 2 3

2. Lakatos Gusztáv MCP 1 1 --- --- 2

~ Váradi László 3 5~ Szociáldemokraták

4. Török Ferenc FKGP 2 2 1 3 8

5. CsányiTamásJOBBlK 171 121 115 204 611

6. FIDESZ-KDNP 186 113 186 218 703

7. Nagy Andrásné JESZ 2 --- 1 1 4

8 Pozsonyi Péter 5 2 5 7 19~ Munkáspárt
Sándor Gáborné

9. AHazaNemEladó 1 1 3 5 10
Mozgalom Párt
Sallai Róbert Benedek~ LMP 16 18 17 24 75

Rózsa Endre MSZP
11. EGYÜTT-DK-PM- 101 60 91 148 400

MLP

12. Juhász Ferenc SMS 2 3 1 3 9

13. ÖSSZESEN 487 322 422 618 1849
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2. sz. melléklet

Országos pártiistákra leadott szavazatok
SZAJOL

1. 2. 3. 4.
Ssz. Név szavazó- Szavazó- Szavazó- szavazó- Összesen

kör kör kör kör

1 Magyarországi
~______ Cigánypárt

2 A Haza Nem Eladó 1 3 4 8Mozgalom Párt

~ Seres Mária 2 4 1 1 8Szovetsegesei
Független Kisgazda-,

4. Földmunkás- és Polgári 1 2 1 1 5
Párt

5. Új Dimenzió Párt --- 1 1 .--- 2

FIDESZ Magyar

6. Polgári Szovetség, 185 111 181 216 693Keresztenydemokrata
Néppárt

~ Sportos és Egészséges
. Magyarországért Párt

8. Lehet Más a Politika 18 16 15 25 74

~ Jólét és Szabadság 1 2 2 5Demokrata Közösség

10. Új Magyarország Párt --- --- --- --- ---

11. Magyar Munkáspárt 6 3 5 5 19

12 Szociáldemokraták 1 2 3Magyar Polgári Pártja

13 Közösség a Társadalmi --- 1 --- 1~ Igazságosságért Néppárt

14. Együtt 2014 Párt 2 --- 2 3 7

15. Zöldek Pártja --- --- 2 2 4

16. Összefogás Párt 1 --- --- --- 1

Magyar Szocialista Párt, -

Együtt — a
Korszakalkotók Pártja,

17. Demokratikus Koalíció, 105 65 93 153 416
Párbeszéd
Magyarországért Párt,
Magyar Liberális Párt

18. Jobbik Magyarországért 170 118 115 207 610Mozgalom

19. ÖSSZESEN 492 320 423 621 1856


