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1.! Bevezetés

1.1 Jogszabályi háttér

A gazdasági programot, a képviselő-testület, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
1 16.~-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a 2015-2019-es évekre
vonatkozóan alkotja meg.

Az Mötv. hatályos rendelkezései szerint:

„A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági
adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó
feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program,
fejlesztési terv — a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban -

tartalmazza különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának
javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.”

A gazdasági program tartalmazza tehát a képviselő-testületnek a következő 5
évre vonatkozó gazdasági, társadalmi, infrastrukturális, beruházási, fejlesztési
elképzeléseit, illetve az ezek megvalósításához szükséges eszközrendszert, a
költségvetési, műszaki-technikai, és nem utolsó sorban a személyi feltételeket.

A gazdasági program ciklusán belül, annak részegységeként kell megalkotni az
éves költségvetési rendeleteket, amelyek az adott évre vonatkozóan bontják le a
programban foglalt célok megvalósításának ütemezését, a végrehajtás
metodikáját, továbbá azok pénzügyi kereteit és várható gazdasági hatásait.

Az éves költségvetések végrehajtásáról történő rendeletalkotás kapcsán
részletesen ki kell térni a gazdasági program időarányos végrehajtására is.

1.2 A gazdasági program összeállításánál az alábbi dokumentumok és
szempontok kerültekJigyelembevételre:

. Magyarország Konvergencia Programja 2014-2017.

. Magyarország 2014. évi Nemzeti Reform Programja

. A regionális és megyei területfejlesztési tervek, elképzelések,

. A helyi önkormányzati képviselő-testületi tagok javaslatai, elképzelései,
összhangban az egyéni választási programokkal,

. Az önkormányzati intézmények igényei, javaslatai,

. A település lakossága által megfogalmazott vélemények, javaslatok,
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. A településen működő civil és társadalmi szervezetek elképzelései,

. Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzete, a várható tendenciák,
fejlődési irányok és lehetőségek,

. A település vonatkozásában jelentkező, rövid, vagy hosszabb távú
megoldást igénylő helyzetek felmérése, számbavétele során kialakult
mutatók, statisztikai adatok.

1.3 A gazdasági program végrehajtásához szükséges erőforrások számba
vétele:

. Az önkormányzat saját anyagi eszközei (saját bevételek, állami
normatívák, stb.),

. A helyi gazdasági életben meghatározó Szerepet játszó vállalkozások által
biztosított források,

. A kistérség és az önkormányzat részvételével működő társulások által
biztosított anyagi, technikai erőforrások,

. A különféle pályázati lehetőségek nyomán elnyert anyagi erőforrások,

. Az Európai Unió által biztosított anyagi erőforrások,

. A ciklus folyamán feltárt további erőforrások.

A gazdasági program sikeres végrehajtása érdekében szükséges a meglévő és a
potenciálisan rendelkezésre álló erőforrások folyamatos felülvizsgálata, azok
szükség szerinti beépítése a megvalósítás menete során, továbbá törekedni kell
újabb belső erőforrások feltárására és kihasználására.

Az ezt követően hozott településpolitikai döntéseknél kiindulópontként
figyelembe kell venni a gazdasági program időarányos végrehajtására vonatkozó
követelményeket, minden gazdasági, pénzügyi, stb. döntés meghozatala előtt cl
kell végezni a programmal való szükséges egyeztetést.

Folyamatosan elemezni kell a gazdasági program hatását, össze kell vetni az
eredeti elképzelésekhez viszonyítva a végrehajtás során tapasztalt szükséges,
vagy kényszerű eltérések okait, a megvalósítása során újabb, a jövőben
figyelembe veendő lehetőségként, erősségként, illetve hátráltató, vagy
veszélyeztető tényezőként jelentkező motívumokat.

A hatáselemzést követően cl kell végezni a szükséges korrekciókat, a megfelelő,
előzetes egyeztetések tükrében. A módosítási elképzelések meg kell, hogy
jelenjenek, a cikluson belül, az éves költségvetési rendeletekben is, bemutatva és
modellezve a szükséges módosítások fő irányvonalát, a tervezés fázisában még
előre nem látott, vagy nem látható tényezőket, ezek hatását. Ez az irányvonal,
illetve a megvalósítás során nyert tapasztalatok kell, hogy kiindulópontot
jelentsenek a következő ciklus tervezésénél.
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1.4 A gazdaságiprogramot befolyásoló tényezők (SWOT elemzés)

Erősségek Gyengeségek Lehetőségek

Jó természetfZ5ldrajzi A településszerkezet A település demográfiai
adottságok, természetes kettéosztottsága (4. sz. megtartó erejének
vizek közelsége (Elő és főút) növelése

Holt Tisza_ágak)

Jó infrastrukturális Kevés a nagy tőkeerős és Új vállalkozások részére
ellátottság, a településen innovatív vállalkozás telephely biztosítása

kiépült a vezetékes
földgázellátás, a viz és

csatomarendszer

A gazdasági válság Kevés a munkalehetőség Már jól működő
időszakában is a településen vállalkozások támogatása,

működőképes kis és beruházások élénkítése
középvállalkozói szféra

Megfelelően kiépült és jól Kiaknázatlan turisztikai, A kistérségi és
működő idegenforgalmi területfejlesztési

intézményrendszer lehetőségek együttműködési
lehetőségek maximális

kihasználása

Jó közlekedési adottságok A Holt-Tisza Információs és
(közút, vasút) fenntartásának és informatikai lehetőségek,

vízháztartási kérdéseinek adottságok fejlesztése
megoldatlan_helyzete

Jó térségi elhelyezkedés A lakossági hulladék- Turisztikai lehetőségek
(Szolnok, Budapest, kezdési rendszer kihasználása, különös

Kecskemét közelsége) hosszabb távú tekintettel a Holt-Tisza
megoldatlansága adottságaira

Erős települési civil Az egészségügyi Hagyományteremtés,
önszerveződések és szakellátás hiánya (p1.: sajátos települési arculat

együttműködési rendszer nőgyógyászat, kialakítása
gyermekgyógyászat) Saját honlap, saját

kiadványok

A közbiztonság általános A megfelelően képzett Az Európai Uniós,
helyzete jó szakmunkások hiánya pályázati lehetőségek

kihasználása
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Erősségek Gyengeségek Lehetőségek

Erős vasutas Az értelmiség, és a fiatal A kulturális, sport és
hagyományok szakemberek elvándorlása egyéb szabadidős

társadalmi rendezvények
rendszeresebbé tétele

Községi Jelentős átmenő A civil önszerveződések
sporthagyományok (p1.: forgalom, közlekedési aktivitásában rej lő

labdarúgás) veszélyforrások lehetőségek hatékonyabb
kihasználása

A hagyománnyá vált Gyenge tőkekoncentráció A kábítószer elleni
községi rendezvények és tőkefelhalmozás küzdelem a helyi

(Falunap, Mindenki intézményrendszer,
Karácsonya, stb.) pozitív valamint a kistérségi
közösségalkotó szerepe együttműködésekben rej lő

lehetőségek
kihasználásával

2.! A település helyzetét alapvetően meghatározó körülmények

2.1 Á Kormányzati célkitűzések

A gazdasági program kidolgozásánál alapvető kiindulási pontot jelentettek a
Kormánynak a nemzeti konvergenciára vonatkozó elképzelései, a gazdasági
válságból történő kilábalásra és a magyar állam gazdasági fellendülésére
irányuló szabályozási irányvonalak.

Az Új kormány elképzeléseiben továbbra is kiemelt célként jelenik meg többek
között az államreform, a modern közigazgatás, a szolgáltató állam, a
csökkentett, de ugyanakkor hatékonyabb államapparátus megteremtése, a
gazdasági erőforrások hatékonyabb kihasználása, az államadósság csökkentése.
Ezen célok megvalósítását támasztják alá többek között a közszolgáltatások
állami koncentrációjára irányuló intézkedések, a költségtakarékosság és a
költséghatékonyság jegyében.

A szolgáltató állam egyik legfontosabb tényezője az önkormányzati reform
eredményeként létrejövő, szolgáltató önkormányzati szervezetrendszer,
amelyben már markánsan megjelennek a regionális és a kistérségi szemlélet,
együttműködés elemei is. Az új gazdaságpolitikai elveken felépülő, felelős
önkormányzatiság megteremtése közös feladat, amelyből minden településnek
ki kell vennie a részét. A gazdasági programok megalkotása és következetes
végrehajtása ennek a folyamatnak az elválaszthatatlan részét képezik.
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A folyamatban lévő és a tervezett gazdasági, szervezeti reformok közvetett és
közvetlen hatással egyaránt bírnak az önkormányzatok vonatkozásában. A
tervezésnél ezekre a folyamatokra támaszkodni kell, azzal összhangban kell
lebontani a helyi cselekvési tervek szintjére az elképzeléseket.

A gazdasági program nem csak Szigorúan a helyi gazdaság fejlesztési irányairól
szól, hanem a települési infrastrukturális, oktatási, egészségügyi, kulturális
szervezeti adottságok hatékonyabb kihasználásáról, vagy ha szükséges a
rendszer megfelelő átalakításáról is.

Az elmúlt években tovább folytatódott a központi források folyamatos
csökkenését jelentő folyamat, amely természetesen településünkön is éreztette
hatását, így még inkább felértékelődtek a még kihasználatlan, vagy nem kellő
hatásfokkal kihasznált helyi erőforrások. A tervezés során, főként az
elkövetkezendő néhány évben, fokozott figyelmet kell fordítani ezekre a
lehetőségekre.

A település helyi gazdasági programjának kidolgozása során az elsődleges
feladat a költségvetési egyensúly helyreállítása a likviditás megőrzése, és hosszú
távú biztosítása, amely megfelelő alapját képezheti a fejlesztések
megvalósításának. Az elmúlt időszakban végbement adósságkonszolidáció új
távlatokat nyitott az önkormányzat számára is, mivel jelentős belső
erőforrásokat kötött le a korábban kényszerűen felhalmozott adósságállomány,
így annak állami átvállalása révén kiegyensúlyozottabbá válhatott a
gazdálkodás.

A Kormányprogram prioritásai, mint p1. az innováció, az új munkahelyek
teremtése, ehhez kapcsolódóan a rugalmas, családbarát foglalkoztatást elősegítő
szabályozási rendszer kialakítása, a mezőgazdaságnak, az építőiparnak, a
turizmusnak és az idegenforgalomnak szánt kiemelt szerep, az infrastruktúra-
fej lesztés, a versenyképes oktatás megteremtése, mind meg kell, hogyjelenjenek
a helyi programban. Kiemelt szerepet szánt a központi kormányzat a
közfoglalkoztatásnak, amely 201 5-től teljesen az önkormányzatok döntési
jogkörébe került, ezáltal hatékonyabban biztosítva a munkaerő kiválasztási és
elosztási rendszer működését, a helyi sajátosságok és igények követelményeihez
történő igazodást.

Külön ki kell emelni a regionális és a kistérségi szerveződésben meglévő
fejlesztési, együttműködési lehetőségeket, amely az állam és gazdasági reform
részeként továbbra is egyfajta közösségi, a területi együttműködést szem előtt
tartó gondolkodásmódot követel meg a helyi önkormányzatoktól. A térségi
szintű közös tevékenység, a feladatmegoldás érdekében egyesített szellemi és
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anyagi tőke biztosíték lehet a közfeladatok hatékony ellátására, a kötelező
közszolgáltatások költséghatékonyabb megvalósítására.

A vidék felzárkóztatása, a demográfiai megtartó képesség megőrzése továbbra is
létfontosságú a helyi önkormányzatok számára, mivel az elmúlt évek gyűrűző
gazdasági nehézségei rendkívül káros hatással jártak a gazdaságilag kevésbé
erős települések társadalmi viszonyaira. Helyi vállalkozásélénkítéssel,
áttekinthető támogatási rendszerrel csökkenteni lehet az értelmiség, a képzett
szakembergárda elvándorlását.

Továbbra is nagy problémát jelent a hagyományos szakipari (víz-gáz szerelés,
autójavítás, asztalosmunkák, stb.) tevékenységet folytató réteg folyamatos
csökkenése. Az ilyen jellegű tevékenységek nagyobb szolgáltató szervezeteknél,
elsősorban a városokban történő koncentrálódása révén, a kisebb településeken
megoldatlan a szakipari munkák gyors és hatékony ellátása, vagy csak jelentős
többlet költséggel.

Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a helyi gazdasági élet szereplőivel,
az úgynevezett vállalkozói szférával való folyamatos együttműködést, egymás
kölcsönös segítését, az élhető és jól prosperáló helyi gazdasági környezet
megteremtését. Ennek érdekében továbbra is arra törekszik az önkormányzat,
hogy a településen felmerülő beruházási, felújítási és egyéb szolgáltató jellegű
tevékenységeket a helyben működő vállalkozások lássák el.

2.2 A település gazdasági helyzete, afőbb tendenciák

2.2.1 Az önkormányzatpénzügyi helyzete

A költségvetés szerkezete, várható tendenciák

Általános jellemzők

Önkormányzatunk nagyságrendileg 650 millió forintos éves költségvetésből
gazdálkodik.

A pénzügyi helyzet

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét alapvetően meghatározzák a folyamatban
lévő beruházások költségvonzatai és a közszolgáltatások emelkedő költségei.
Emellett az elmúlt időszakban már lehetőség nyílt az ideiglenesen fel nem
használt pénzeszközök időszakos pénzintézeti lekötésére, amellyel ha csak kis
mértékben is, de sikerült erőforrásokat is jövedelmezővé tenni.
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Az önkormányzat pénzügyi helyzetének vizsgálatakor jól látható, hogy az elmúlt
időszakban már nem kellett likviditási gondokkal megküzdeni. A
költségvetésben ma már hiány nem is tervezhető. A megszorító intézkedések és
az intézményi átszervezések hatására a dolgozói létszám 2015-re 73 főre
csökkent, amelyből a főállású létszám 45 fő. A különbözetet a közcélú
foglalkoztatási program keretében, határozott időre alkalmazott munkavállalók
teszik ki (28 fő). Jelentős változást jelentett az előző ciklus során az általános
iskola fenntartói feladatainak állam általi átvétele, amely a természetesen a
létszámot is befolyásolta.

Az intézményhálózatnak a méretgazdaságosság jegyében való átszervezése
megtörtént, amelynek fontos része volt az előző ciklusban az Új iskolaépület,
illetve a felújított és akadály-mentesített régi épületrész átadása, a Közösségi
Ház és a Vasutaskör teljes felújítása, valamint az óvoda szigetelése. Ebben a
ciklusban kiemelt feladat az egészségügyi hálózat rekonstrukciój ának
végrehajtása, a Faluház tetőszerkezetének felújítása, valamint a volt mozi
épületének átalakítása és közösségi célú hasznosítása.

Bevételek:

- Az önkormányzat bevételeinek jelentős része a helyi adóbevétel. A
településen jelenleg 255 iparűzési adóalany van. Az adózók száma az
elmúlt ciklushoz képest csökkent (2010-ben 274 adóalany volt), a
fizetési morál jónak mondható, bár az elhúzódó gazdasági válság máig
tapasztalható hatásai miatt az átlagosnál több nehézséggel kellett
szembenézni a vállalkozóknak. Mindettől fUggetlenül az adóbevétel az
önkormányzat biztos bevételi forrása, még akkor is, ha az elmúlt
időszakban nehezebb volt a megfelelő tervezés, nehezebb volt a
prognosztizálás a volumenét illetően. A jelenleg tapasztalható
gazdasági trendek, pénzpiaci mozgások és a nemzeti valuta
értékvesztése természetszerűleg kihat a település gazdasági
vállalkozásaira is, főleg az export-import érzékeny területeken. Az
önkormányzat a helyi vállalkozó szférával korábban kialakított jó
együttműködést folytatva lát megfelelő biztosítékot a nehezedő
gazdasági-pénzügyi környezetben is a tervezett gazdasági célok
elérésére.

- A bevételek másik nagy csoportja a központi költségvetési támogatás,
amelynél az elmúlt években tapasztalható csökkenő tendencia a
következő évek kormányzati előrejelzései alapján tovább fog
folytatódni.
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- A bevételek között a működési vagy az adott feladathoz kötött
pénzeszköz átvétel nagysága bizonytalan, nagyrészt sikeres pályázatok
függvénye.

- A költségvetési bevételek növekedése nem várható, a további bevételi

forráslehetőségeket az önkormányzatnak kell feltárnia.

Kiadások:

- A kiadások jelentős részét képezi a személyi jellegű kiadás és azok
járulékai.

- A dologi kiadások szigorú gazdálkodás mellett is folyamatosan
emelkednek, elsősorban az energia és egyéb más áremelkedések
hatására.

- A felhalmozási kiadások csak a bevételek függvényében valósulhatnak
meg, pályázati lehetőségek kihasználásával.

Az elkövetkező évek nagy feladata továbbra is a működőképesség
fenntartása, biztonságossá tétele, a már elindított fejlesztések,
beruházások terheinek (önerő) kigazdálkodása. Az önkormányzat, az
elmúlt ciklusban jelentős beruházásokat hajtott végre, így ezek volumene
az elkövetkező időszakban valamelyest csökkenni fog.

2.2.2 Az önkormányzat vagyoni helyzete

A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyonszerkezete, az ingatlan vagyon kataszter adatai
alapján a következő:

Az összesIngatlan
vagyonbólVagyonelem megnevezése db
a vagyonszáma*

reszaranya
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető,
nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító 4’78 ‘75.00%
vagyon)
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
(meghatározott feltételek-kel értékesíthető, illetve 107 16.00%
megterhelhető vagyon)
Forgalomképes vagyon (szabadon értékesíthető és 9.00%
megterhelhető)
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* Az ingatlanoknál a nyilvántartás külön egységként kezeli a telekrészt, illetve a
felépítményeket.

A forgaloniképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok:
- Közutak és műtárgyaik (járdák, buszvárók),
- Közparkok, j átszótér, sportpálya,
- Közterek, köztéri műalkotások,
- Vizek, közcélú vízi létesítmények.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek:

- Általános iskola
- Ovoda
- Egészségügyi Intézmények
- Polgármesteri Hivatal
- Közösségi Ház és Könyvtár
- Faluház
- Vasutaskör
- Egyéb középületek

Forgalomképes vagyon körébe tartoznak:

- Építési telkek
- Kül- és belterületi szántók
- Bérlakások

A vagyonelem szerinti megoszlásnál látszik, hogy kevés a szabadon
értékesíthető ingatlanok száma. A megfelelő bevételi forrás megteremtése
érdekében a még meglévő ingatlanok hasznosítását át kell gondolni, és ki kell
dolgozni - az ingatlanpiaci tendenciák figyelembe vételével - az értékesítés
mechanizmusát.

2.2.3 A gazdaságiprogram anyagiforrásainak megteremtése

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat
kell végrehajtani:

- Az Önkormányzat saját működési bevételei növelése érdekében újabb
lehetőségeket, forrásokat kell keresni, ezzel egyidejűleg át kell
tekinteni a jelenlegi erőforrások működési mechanizmusát a
költséghatékonyság és takarékosság szempontjainak figyelembe
vételével.
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- A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási
rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik
kihasználni a támogatási rendszer által nyújtott előnyöket (a
feladatokat olyan formában, olyan feltételekkel ellátni, hogy a
legkedvezőbb összegű támogatást kapja).

- Az Önkormányzat áttekinti a már meglévő vagyontárgyait, azok
hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási,
üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes
vagyontárgyak megfelelő hasznos ítására, a kihasználatlan
vagyontárgyakban rejlő lehetőségek kiaknázására (p1.: bérbeadás),
valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.

- A képviselő-testület különösen körültekintően kell, hogy eljárjon
akkor, ha az Onkormányzat és intézményrendszerének működtetése,
illetve fejlesztése csak hitelfelvétel mellett valósítható meg.

3. A gazdasági program

3.1 Településfejlesztés

Általános feladatok

A településfejlesztési politika lényeges eleme, hogy a gazdasági program ciklusa
alatt az önkormányzati vagyon egyrészt számottevően ne csökkenjen, másrészt a
meglévő vagyontárgyak, eszközök kihasználtsága, gazdaságos hasznosítása
továbbra is megoldott legyen. Ugyanakkor kiemelten fontos a már befejezett
beruházások gazdaságos üzemeltetése, továbbá hogy olyan projektek, fejlesztési
célú beruházások induljanak cl, amelyek a fenntartható fejlődés tendenciáját
tudják erősíteni. A cél, a kötelező közszolgáltatási feladatok ellátása mellett,
azok prioritását elismerve, olyan gazdálkodási tevékenység megvalósítása,
amely képes hosszabb távon is biztosítani nem csak a települési érdekek
védelmét, hanem a minimálisan elvárt továbbfejlődési lehetőségeket is.

A településfej lesztési elképzelésekből, ezen belül kiemelten a
Településrendezési tervből kiindulva, át kell tekinteni a jelenleg rendelkezésre
álló erőforrásokat, illetve a ciklus alatt feltárható további potenciális
erőtartalékokat, majd ezek, valamint a lakossági igények pontos ismeretében
meghatározni a minimális fejlesztési követelményeket.
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A településfejlesztési elképzelések megfogalmazása során előnyt kell, hogy
élvezzenek azok, amelyek egyszerre több településfejlesztési cél megvalósítását
jelentik.
Szintén prioritást kell, hogy kapjanak azok a beruházások, fejlesztési
elképzelések, amelyek hosszabb távon is hozzájárulhatnak a települési
közszolgáltatások színvonalának emeléséhez, a munkahelyteremtéshez, a
demográfiai és szociálpolitikai adatok tendenciájának javulásához, a
gazdaságossági és hatékonysági tényezők érvényesüléséhez.

A településfejlesztési elképzelések megfogalmazása és végrehajtása során fel
kell tárni, és ki kell használni a meglévő pályázati lehetőségeket, a rendelkezésre
álló központi és helyi erőforrásokat.

A pályázatok kapcsán pontosan meg kell határozni a megvalósítás ütemezését,
annak időintervallumait, a beépítendő garanciális tényezőket, a felelősségi
rendszer elemeit, kiemelt figyelmet kell fordítani a kistérségi és regionális
fejlesztési elképzelésekre, illetve azok beillesztésére, összhangjára.

A térség legnagyobb projektje jelen pillanatban az M4. Fegyvernek-Abony
szakaszának megépítése. Az építkezés várható befejezése 2018. Ezt követően
jelentős változások várhatók a jelenlegi 4. számú főútvonal közlekedésében.

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Kodály Zoltán-Széchenyi Út és a 4.
út találkozásánál új közlekedési csomópont épülhessen ki, a jelenlegi lámpás
kereszteződés részbeni tehermentesítése és a településrészek még szorosabb
összekapcsolása érdekében.

Az Új autópálya szakasz megépülését követően a 4. számú úton már
problémamentesen ki lehetne alakítani Szajol és Szolnok, valamint Szajol és
Törökszentmiklós között egy kerékpársávot, mivel a forgalom nagymértékű
csökkenése várható, így a kerékpározás is biztonságosabbá válhat, nem beszélve
arról, hogy a lakosok könnyebben és olcsóbban eljuthatnak a két városba.

Részletes feladatok

1.! Belterületi közutak építése, karbantartása, felújítása (kátyúzás,
aszfaltozás, stb.)

Ezen belül az alábbi prioritáslistának megfelelően kell megvalósítani a
feladatokat:
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Utca megnevezése Ütemezés Forrás

Mikszáth Kálmán 2016. aszfalt Önkormányzati forrás

Batthyány 2016. aszfalt Önkormányzati forrás

Radnóti 2016. aszfalt Önkormányzati forrás

Árpád 2015. aszfalt Önkormányzati forrás

Arany János 2017. aszfalt Önkormányzati forrás

Mátyás Király Út József Attila Út 2016. útalap Önkormányzati forrás
felőli szakasza

Vörösmarty-Rózsa Ferenc 2017. útalap Önkormányzati forrás
összekötő szakasz

Tisza 2018. útalap Önkormányzati forrás
Pályázati forrás

Fő 2015. szélesítés, Önkormányzati forrás
felújítás

Bekötő 2017. felújítás Önkormányzati forrás

Kölcsey Ferenc 2016. szélesítés, Önkormányzati forrás
felújítás

Rózsa Ferenc 2019. felújítás Önkormányzati forrás

Az utak kátyúzásának tervezése, az éves felmérés alapján, külön történik meg.

2.! A középületek, közterületek környezetének rendezése

A megvalósitás tervezett menete:

Középület, Ütemezés Forrás
közterület/feladat

A Faluház tető felújítás 2015 Önkormányzati forrás
Pályázati forrás
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Középület, Ütemezés Forrás
közterület/feladat

A szabadidőpark bővítése, Új 2015-20 17. Önkormányzati forrás
kültéri játszóeszközök Pályázati forrás
telepítése

Központi tér kialakítása a 2015-2017. Önkormányzati forrás
Rózsák terén Pályázati forrás

A Vasutaskör Civilházzá 2015 Önkormányzati forrás
alakításának befejezése, az
udvar átalakítása

Köztéri padok és utcabútorok 201 5-től folyamatosan Önkormányzati forrás
elhelyezése

A települési buszmegállók 201 5-től folyamatosan Önkormányzati forrás
folyamatos karbantartása

A volt mozi épületének 201 5-től folyamatosan Önkormányzati forrás
átalakítása Pályázati forrás

Az I. számú háziorvosi 2015 Önkormányzati forrás
szolgálat, valamint a védőnői
szolgálat épületének felújítása

A II. számú háziorvosi 2016 Önkormányzati forrás
szolgálat épületének felújítása

Kölcsey úti szolgálati lakás 2017 Önkormányzati forrás
felújítása és hasznosítása

A közintézmények előtt 2015-től folyamatosan Önkormányzati forrás
parkolók kialakítása, a
meglévők aszfaltozása

3./ A járdahálózat felülvizsgálata, rendbetétele

Utca megnevezése Ütemezés Forrás

Fő utca 2015 Önkormányzati forrás

Szent István király 201 5-től Önkormányzati forrás
folyamatosan
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Utca megnevezése Ütemezés Forrás

Kölcsey Ferenc 2015-2016. Önkormányzati forrás
Pályázati forrás

4.! A Holt-Tisza helyzetének áttekintése és rendezése

A feladat tervezett ütemezése

Feladat Ütemezés Forrás

1. A Holt-Tisza új 2015 Önkormányzati forrás
keresztgátjának kialakítása az 5- Tiszapüspöki
6 tóegységnél önkormányzattal közösen

2. A Holt-Tisza partj án jelenleg 201 5-től Önkormányzati forrás
érvényben lévő tulajdoni és folyamatosan
használati viszonyokkal
kapcsolatos egyeztetések
folytatása

3. A jelenlegi vízfelhasználási 201 5-től Önkormányzati forrás
rendszer áttekintése, a szükséges folyamatosan
intézkedések megtétele

4. A megfelelő vízszint folyamatos Önkormányzati forrás
beállítása, a szükséges Pályázati forrás
vízkivételi, vagy visszapótlási
feladatok ellátása, pályázat
benyújtása

5. A hasznosítási lehetőségek folyamatos Önkormányzati forrás
feltárása Külső források

6. A belvizelvezető árkok tisztán 20l5-től Önkormányzati forrás
tartása, beton árokelemmel folyamatosan Pályázati forrás
történő kiburkolása

7. Új belvízelvezető árok 201 5-től Önkormányzati forrás
létesítése a Köpcse utcáin folyamatosan Pályázati forrás

5.! A helyi hulladékkezelési rendszer problémáinak megoldása

A feladat tervezett ütemezése
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Feladat Ütemezés Forrás

1. A hulladék szervezett 2015 Önkormányzati forrás
elszállításával kapcsolatos
helyzet végleges rendezése

2. A jelenlegi hulladékkezelési 2015-től Önkormányzati forrás
rendszer továbbfejlesztése, a folyamatosan
hatályos hulladékgazdálkodási
terv végrehajtása

3. A szelektív hulladékgyűjtés és 2015-től Önkormányzati forrás
kezelés rendszerének kialakítása folyamatosan

6.! A helyi kegyeleti közszolgáltatási rendszer felülvizsgálata

A feladat tervezett ütemezése

Feladat Ütemezés Forrás

1. A köztemetés jelenlegi 2015 Önkormányzati forrás
rendszerének áttekintése, a
hatályos önkormányzati rendelet
alapj án

2. Megállapodás a Római 2015 Forrást nem igényel
Katolikus Egyházzal a
temetőfenntartás és a
közkegyeleti szolgáltatások
kérdésében

3. A kegyeleti közszolgáltatás 2015 Önkormányzati forrás
rendjének kialakítása, a helyi
igények figyelembevételével

A további részletes feladatokat a program a későbbiekben tartalmazza.

7.! Internetes helyi honlap továbbfejlesztése

Feladat Ütemezés Forrás

1. A honlap átalakítása, folyamatos Önkormányzati forrás
folyamatos aktualizálása
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Feladat Ütemezés Forrás

2. A FACEBOOK közösségi folyamatos Önkormányzati forrás
oldal információs lehetőségeinek
kihasználása (Szajoli Krónikás)

2. Adópolitika

Általános feladatok

A helyi adópolitika kialakítása tekintetében figyelembe kell venni mind a
központi jogszabályokat, mind a helyi rendelkezéseket, a rövid és hosszú távú
elképzeléseket.
Az adópolitikát, a gazdasági program ciklusa alatt, az alábbi elvek mentén kell
meghatározni, illetve a következő tényezőket kell figyelembe venni:

. Arányos közteherviselés

. Igazságosság

. A rendelkezésre álló gazdasági erőforrások

. A költségvetés helyzete

. A helyi adózási morál

. A kedvezmények, mentességek rendszere

. Az ellenőrzés és a szankciórendszer kidolgozottsága

. A várható társadalmi hatások megjelenítése

Részletes feladatok

1. A helyi adópolitika keretében az önkormányzat minden évben vizsgálja meg a
rendelkezésre álló gazdasági erőforrásokat, azok kiegészítésének lehetőségeit, az
ezzel kapcsolatosan jelentkező gazdasági, társadalmi igényeket, fogalmazza meg
a szükséges változtatások irányait, azok okait és várható társadalmi, gazdasági
kihatásait.

2. Részletesen vizsgálni és elemezni kell a lakossági adómorált. Az elemzések
eredményétől függően fel kell tárni az okokat és a következményeket, pontosan
meg kell határozni az esetlegesen kieső bevételeket, az ezek pótlására
rendelkezésre álló, vagy igénybe vehető forrásokat.

3. Folyamatosan vizsgálni kell a kedvezmények, mentességek rendszerét, annak
pozitív és negatív hatásait. A szükséges korrekciókat ennek megfelelően kell
elvégezni.
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4. Az adózási morál javítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a
lakosság, az érintett adózók folyamatos, pontos és időben történő
táj ékoztatására, a vonatkozó jogszabályi változások publikálására, a
tevékenységgel összefliggő jogi szankciórendszer alkalmazásának metodikáj ára.

5. Az adózók kapjanak folyamatos tájékoztatást az adóbevételek alakulásáról,
azok természetéről, felhasználási köréről, a felmerült problémákról..

6. Rendszeresebbé kell tenni a helyi adókkal összefl~ggő ellenőrzést,
hangsúlyosabbá téve a tevékenység preventív jellegét.

7. A helyi iparűzési adó tekintetében fokozott figyelmet kell fordítani a
befizetések jogszerűségére, indokoltságára, különös tekintettel a magasabb
összeget fizető, tőkeerősebb vállalkozásokra. Meg kell gátolni az átmeneti
jellegű, helyi adó formájában történő (később visszakért, illetve visszautalásra
kerülő) pénzeszközök kihelyezését, mivel ez jelentősen növeli az adott
gazdasági év sikeres teljesítését akadályozó kockázati tényezőket.

8. Fokozni kell a hátralékok beszedésére, a kintlévőségek mértékének
csökkentésére irányuló végrehajtási eljárások hatékonyságát, következetesen
alkalmazva a központi és a helyi jogszabályok által előírt követelményrendszert.

3.3 Humánerőforrás-gazdálkodás, munkahelyteremtés

Általános feladatok

A humánerőforrás-gazdálkodás központi eleme a szakképzett, tapasztalt
munkaerő megtartása, ugyanakkor a fiatal, pályakezdő dolgozók segítése, illetve
a munkanélküliség arányának jelentős csökkentése.

A munkanélküliség, mint általános társadalmi jelenség, közvetlenül befolyásolja
egy település tekintetében a rendelkezésre álló erőforrásokat, ezen keresztül a
költségvetési gazdálkodás rendszerét is. Ezen túlmenően közvetett hatással van a
szociális rendszerre, a társadalmi, gazdasági folyamatokra, viszonyokra.

Általános feladatként jelentkezik tehát a szociális védőháló rendszer kiépítése, a
pénzügyi-gazdasági erőforrások, továbbá a munkanétküliséggel, a
munkahelyteremtéssel kapcsolatos tevékenység összehangolása. Kiemelt
feladatot jelent ebben a ciklusban is a közfoglalkoztatás megoldása, annak
szabályszerű és hatékony működtetése. Törekedni kell arra, hogy a településen
valamennyi gazdaságilag inaktív, de munkaképes személy be tudjon
kapcsolódni a foglalkoztatásba és a település egésze érdekében tudjon
közreműködni a napi feladatok ellátásában.
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Részletes feladatok

1. Erősíteni kell a helyi vállalkozói szférát, Új munkalehetőségek megteremtése
érdekében

2. Kedvező feltételek megteremtésével (p1.: olcsóbb vállalkozási célú
ingatlanok) el kell érni, hogy a vállalkozások nagyobb számban válasszák a
települést székhelyként, vagy telephelyként. Az előző ciklusban több
önkormányzati létesítmény gazdasági vagy közösségi célú felhasználását
sikerült megoldani (p1.: Kölcsey u. 30. és a Fő u. 6. sz. alatti volt iskola
épületek), amelyet tovább kell folytatni.

3. A közszolgáltatások terén, a közfoglalkoztatáson keresztül, meg kell találni a
rendszeres foglalkoztatás lehetőségét, tehát nem csak az idényjellegű munkák,
hanem a folyamatosan ellátandó fenntartási, felújítási, karbantartási munkák
tekintetében is. Fontos tényező a feladatok személyre szabása, azaz hogy minél
jobban ki lehessen használni a közfoglalkoztatásban részt vevők esetlegesen
meglévő speciális képzettségét.

4. Folyamatosan együtt kell működni az illetékes munkaügyi szervekkel,
biztosítva a megfelelő naprakész információk rendelkezésre állását.

5. Továbbra is támogatni kell a közfoglalkoztatási rendszer működését. Az
önkormányzat gazdasági erőforrásainak segítségével lehetőséget kell adni
azoknak az embereknek, akik képesek és akarnak is dolgozni, hogy a közcélú
foglalkoztatás keretében Újra hasznos tagi aivá válhassanak a társadalomnak. A
közfoglalkoztatás volumene az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett és
mára az egyik legfontosabb kormányzati célkitűzés (teljes foglalkoztatottság
megvalósítása) helyi végrehajtását jelenti.

6. A ciklus alatt továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a
munkavédelemmel, a tűzvédelemmel, a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos
feladatok ellátására.

Feladat Ütemezés Forrás

1. Megfelelő időközönként ismételten folyamatos Önkormányzati forrás
el kell végezni valamennyi
közintézmény vonatkozásában a
kockázatértékelést
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Feladat Ütemezés Forrás

2. Folyamatosan vizsgálni kell a folyamatos Önkormányzati forrás
munkavédelem, tűzvédelem helyzetét,
a hatályos belső szabályozási
rendszert, el kell végezni a szükséges
korrekciókat.

3. Gondoskodni kell a szabályzatok folyamatos Önkormányzati forrás
folyamatos aktualizálásáról

4. Továbbra is biztosítani kell, Évente 1 Önkormányzati forrás
szakértők bevonásával, a dolgozók alkalommal
felkészítését, oktatását

5. El kell végezni a szükséges Évente 1 Önkormányzati forrás
foglalkozás-egészségügyi alkalommal,
vizsgálatokat illetve szükség

szerint

3.4 Közszolgáltatások

3.4.1 Közigazgatás

Általános feladatok

Alapvető cél a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, összhangban a
központi Kormányzati, illetve a regionális és kistérségi elképzelésekkel, továbbá
a közigazgatás reformprogramjával (Széll Kálmán Program, Magyary Program,
Darányi Ignác Terv, stb.).

Biztosítani kell az elektronikus ügyintézés feltételrendszerét, ezáltal is
egyszerűsítve az ügymenetet. Ehhez meg kell teremteni az infrastruktúra
megfelelő háttérrendszerét, a szükséges hardver és szoftverbázist. Gondoskodni
kell az elavult hardverek cseréjéről és ezzel párhuzamosan a legfrissebb
szot~verek beszerzéséről. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szoftver jogtisztaság
kérdésére.

Részletes feladatok

A közigazgatási szolgáltatásokhoz kapcsolódó konkrét fejlesztési elképzelések:

. Az elavult számítógépek folyamatos cseréje
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o A szükséges szoftverek beszerzése, a megfelelő licencekkel
. A központi hálózati rendszerekhez való kapcsolódás feltételeinek

megteremtése
. Az egyéb irodai technikai eszközök felülvizsgálata, szükség esetén azok

cseréje
. Internetes felhasználói felületek alkalmazása, kihasználása
. Biztosítani kell az elektronikus ügyiratkezelés technikai feltételeit

Napra készen biztosítani kell a kulturált ügyintézéshez kapcsolódó
követelmények érvényesülését.

Ezen belül kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

. Az ügyfélfogadás rugalmas, ügyfélközpontú rendjének kialakítása,
következetes alkalmazása

. Az elektronikus adatcsere, információáramlás biztosítása (e-mail)

. Közvetlen internet hozzáférés biztosítása (ügyintézési és hivatalos
információszerzési céllal) a lakosság számára a hivatalban

. A lakossági tájékoztatás legmodernebb formáinak alkalmazása

. Megfelelő ügyfélváró helyiségek biztosítása, az adatvédelmi szabályok és
az ügyféljogok maximális érvényesítése

. A gyermekek részére játszósarok kialakítása a közintézményekben

3.4.2 Infrastruktúra, épített környezet

Az infrastruktúra vonatkozásában alapvető feladat a jelenlegi rendszer
értékeinek megőrzése, illetve a szolgáltatási rendszernek a változásokhoz
igazodó, folyamatos fejlesztése. Ezen belül kiemelt feladatot képez:

. Az elfogadott Településrendezési Tervvel összhangban a helyi
hulladékkezelés hosszú távú megoldása, különös figyelmet fordítva a
szelektív hulladékgyűj téssel kapcsolatos problémákra

. Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
létesítmények helyzetének felülvizsgálata, alternatívák kidolgozása a
hasznosítási lehetőségekre

. A szilárd burkolatú utak állagmegóvása, szükség esetén felújítása

. A Szabadidő Park és a Holt-Tisza környezetének állagmegóvása, a
pihenést és kikapcsolódást biztosító beruházások továbbvitele

. Az engedély nélküli, illetve a szabálytalan építkezések számának
feltérképezése, a megfelelő szankciórendszer segítségével egy magasabb
szintű építési fegyelem megteremtése.
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3.4.3 Oktatás, alapfokú nevelés

Általános feladatok

Az oktatás területén továbbra is fontos szempont az intézményi önállóság
megőrzése, a változatlanul magas színvonalú szakmai munka mellett.

Megfelelően kezelni kell a települési adottságokból eredő problémákat, különös
tekintettel a 4. számú fő közlekedési útvonal települést kettéválasztó jellegére.

Mind az önkormányzatnak, mind a fenntartónak, mind a pedagógusoknak —

együttműködve az iskolaszékkel, a diákönkormányzattal, a különböző
munkaközösségekkel — fontos feladata az oktatási intézményekben folyó oktatói
munka szakmai színvonalának megőrzése mellett, a helyi intézményrendszerből
eredő specialitások megfelelő kezelése. Az intézményrendszer egyes elemeinek
eltérő státusza (p1.: a feimtartói és működtetői feladatok szétválása az iskola
esetében) nem befolyásolhatják az intézményben folyó szakmai munka
színvonalát. Ennek érdekében továbbra is maximálisan törekedni kell az érintett
külső szervezetekkel történő együttműködésre.

Részletes feladatok

Feladat Ütemezés Forrás

1. Át kell tekinteni az oktatási 201 5-tól Önkormányzati forrás
intézmények jelenlegi felszereltségi folyamatosan
állapotát, a rendelkezésre álló
bútorokat, berendezéseket, technikai
eszközöket, stratégiát kell kidolgozni
ezek folyamatos cseréjére, pótlására.

2. Együttműködve a fenntartó folyamatos Önkormányzati és
szervezettel, gondoskodni kell az központi forrás (KLIK)
oktatási intézmények
alapdokumentumainak a hatályos
jogszabályoknak megfelelő folyamatos
karbantartásáról, a változások nyomon
követéséről.
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3.4.4 Egészségügyi alapellátás, sport

Általános feladatok

Az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben a legfontosabb feladat továbbra is
a közszolgáltatás preventív jellegének erősítése. Ennek alapvető feltétele a
háziorvosi, a védőnői és a családsegítő szolgálat folyamatos és hatékony
együttműködése, beleértve természetesen az önkormányzatot és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot, mint intézményfenntartót is.

Az orvosi ellátás kapcsán törekedni kell a kistérségi együttműködésből fakadó
lehetőségek maximális kihasználására, elsősorban az ügyeleti rendszerrel
összefüggésben.

Továbbra is keresni kell a szakorvosi ellátás helyi megvalósításának lehetőségeit
(pl. gyermekorvosi ellátás, nőgyógyászati szakrendelés), amely kiegészülve az
alapvető laboratóriumi vizsgálatokkal hosszabb távon mindenképpen
hozzáj árulhat a lakosság közegészségügyi helyzetének javulásához.

A rendszeres Orvosi, illetve ügyeleti ellátás mellett nagyobb hangsúlyt kell
helyezni az egészséges életmód népszerűsítésére települési szinten. Ez nem csak
a gyerekek, hanem a felnőttek számára is rendkívül fontos, ezért lenne szükség
még több szabadidős és sport rendezvény, egészségmegőrző tábor, kirándulás
stb. megszervezésére. A községi rendezvények (Falunap, Május 1., Augusztus
20.) továbbra is kiválóan alkalmasak az egészséges életmóddal kapcsolatos
programok szervezésére.

A rendezvényeken túlmenően nagyobb hangsúlyt kell fektetni különböző
felvilágosító előadások szervezésére, a magzatvédelem, az önkéntes véradás, a
dentálhigiéniás programok, daganatos betegségek megelőzésére szolgáló
szűrővizsgálatok népszerűsítésére, a szenvedélybetegségek természetének és a
védekezési eszközrendszernek a bemutatására. Az elmúlt években országosan
kiemelt fontosságúvá vált az áldozatvédelem, az áldozattá válást előidéző
környezeti, gazdasági, egészségügyi problémák, helyzetek feltárása és
tudatosítása.

Ki kell használni a Nemzeti Rákellenes Program biztosította lehetőségeket.

Az egészségügyi feladatokhoz és főként a prevenciós tényezőkhöz szorosan
kapcsolódik a sport témaköre. A már működő sportegyesületi életre
támaszkodva, alapul véve a jelenleg hatályos önkormányzati döntéseket, a
testület elé kell terjeszteni a település következő ciklusra vonatkozó
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sportkoncepciój át, amely az elmúlt évek eredményeire és tapasztalataira
támaszkodva nem csak a versenysportot, hanem a tömegsportot, illetve a
gyermekek mozgását biztosító, intézményi keretben folyó mozgáskultúrát is
magában foglalná.

Részletes feladatok

A részletes feladatok tekintetében a leglényegesebb a háziorvosi ellátás
folyamatos működésének biztosítása. Az elmúlt időszak sajnálatos eseményei
rámutattak a rendszer működésével kapcsolatos bizonytalansági tényezőkre. Az
infrastrukturális háttér megújulása remélhetőleg pozitív hatással lesz a
szolgáltatás színvonalára is.

Feladat Ütemezés Forrás

1. Át kell tekinteni az egészségügyi 2015 Önkormányzati forrás
ellátás jelenlegi helyzetét, Pályázati források
meghatározni a szükséges módosítási
alternatívákat

2. Meg kell határozni az ellátás 2015 Önkormányzati forrás
alapvető formáit, kereteit Pályázati források

3. Szolnok székhellyel biztosítani kell folyamatos Önkormányzati forrás
az Orvosi ügyeleti és készenléti ellátást Kistérségi források

4. Az egészségügyi létesítmények 2015-2017. Pályázati források
felújítása, korszerűsítése

5. Ki kell dolgozni a település új 2015. Önkormányzati forrás
sportkoncepciój át

3.4.5 Szociális ellátások, gyermek és i~]úságvédeleni

Általános feladatok

A szociális ellátórendszer kapcsán a legfontosabb feladat, hogy az ellátásban
már részesülő rászorultak, illetve a potenciálisan rászorultak, de még ellátásban
nem részesültek köréről minél teljesebb képet kapjon az önkormányzat.
Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy ténylegesen csak a rászorultak részesüljenek
a megfelelő támogatásban, azaz az ellátórendszer felülvizsgálata magában kell,
hogy foglalja a megállapított juttatások, támogatások jogosultsági feltételeinek a
felülvizsgálatát is, amely a megalapozatlan, jogellenesen igénybe vett
támogatások kiszűrését szolgálná.



25

A szociális ellátórendszer egyik alapvető eleme a családsegítés, a
családtámogatási és gyermeki óléti rendszer. Ezt továbbra is Besenyszög községi
központtal, egy jól működő, kistérségi társulási rendszerben oldja meg az
önkormányzat. Az előző ciklusban kialakított Idősek Kiubja és a vele egy
épületben elhelyezett Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat rendkívül pozitív
visszhangot kapott. A Klub tevékenysége egyértelműen elnyerte az idős
emberek elismerését.

A szociális ellátórendszer esetében a legfontosabb feladat a megváltozott
jogszabályi környezetnek megfelelő helyi szabályozás kidolgozása, az ellátás
feltételrendszerének az igényekhez és a lehetőségekhez mért átalakítása.

Részletes feladatok

Feladat Ütemezés Forrás

1. Folyamatosan vizsgálni kell a 2015-től Önkormányzati forrás
jelenlegi szociális ellátórendszert, folyamatosan Kistérségi források
megtenni a szükséges korrekciókat

2. Tovább kell bővíteni az idősek 201 5-től Önkormányzati forrás
nappali ellátását, fokozottabban folyamatosan
kihasználni az Idősek Klubja által
biztosított lehetőségeket

3.4.6 Kulturális és közművelődési alapszolgáltatások

Általánosfeladatok

Az elkövetkező ciklus alatt még nagyobb figyelmet kell fordítani a helyi
közművelődési és kulturális igények felmérésére és kielégítésére, különös
tekintettel az IKSZT által biztosított lehetőségekre. Ki kell használni a
programok közösségformáló erejét, illetve a lakossági kommunikációval
kapcsolatosan ebben rejlő lehetőségeket.

Az állami ünnepek, és a helyi rendezvények méltó megszervezése érdekében
továbbra is támaszkodni kell a Közösségi Ház és Könyvtár szolgáltatásaira.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is támaszkodni kell a településen
működő civil szervezetek segítségére a közösségi munkában, a helyi kulturális
megmozdulások megszervezésében.
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A közösségi és kulturális szolgáltatások vonatkozásában ki kell használni a
pályázati lehetőségeket, figyelembe véve a rendelkezésre álló Európai Uniós
pénzeszközöket is.

Folyamatosan vizsgálni és értékelni kell a helyi írott sajtó (Szajoli Krónika)
működési feltételeit, a költségvetési erőforrások figyelembe vételével, a profil
folyamatos &issítésének, szükséges átalakításának lehetőségeit.

Részletes feladatok

Feladat Ütemezés Forrás

1. Folyamatosan bővíteni kell a folyamatos Önkormányzati forrás
helytörténeti gyűjtemény anyagát, Lakossági források
gondoskodni kell annak megfelelő
propagálásáról

2. Folyamatosan bővíteni kell a folyamatos Önkormányzati forrás
Könyvtár könyvállományát és Pályázati források
szolgáltatási körét, ehhez meg kell
találni a szükséges pályázati forrásokat

3. Ki kell használni az IKSZT által folyamatos
kínált lehetőségeket

4. Be kell fejezni a Vasutaskör 2015 Önkormányzati forrás
civilházzá történő átalakítását,
valamint az udvar átalakítását

5. A Faluház a közösségi érdekek 2015-től Önkormányzati forrás
szolgálatába állítása, a folyamatosan
Cserkészmozgalom támogatása

6. Szajoli Értéktár Bizottság 2015 Önkormányzati forrás
létrehozása

3.4.7 Köztisztaság

Általános feladatok

A köztisztaság terén évek óta probléma a településen átvezető 4. számú fő
közlekedési útvonal. Az átmenő forgalom miatt még mindig jelentős az illegális
hulladék-elhelyezés, bár az utóbbi időben viszonylagos csökkenés mérhető.

A hulladékkezelés helyzetét tovább rontotta a helyi hulladéklerakó bezárása,
melynek következtében a lakossági hulladék gyűjtése, kezelése és elszállítása
lényegesen költségesebbé vált.
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Az elmúlt időszakban az önkormányzat a hulladékkezelés problémáját nem
tudta hosszabb távra megnyugtatóan megoldani, mivel a kiírt közbeszerzési
eljárások eredménytelennek bizonyultak. A jelenlegi ideiglenes megoldás
helyett egy hosszú távú és gazdaságos hulladékkezelés kell, hogy a célja legyen
az önkormányzatnak, a közszolgáltatás színvonalának megtartása mellett.

A jelenleg hatályos jogszabályi keretek és a kalkulált gazdaságossági kondíciók
továbbra sem teszik lehetővé egy Saját tulajdonú, immár a megváltozott
jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelő üzemeltetését.

A köztisztasági közszolgáltatással összefüggésben kiemelt szerepe van a
prevenciónak, a megelőző tevékenységnek, illetve a megfelelő szankciórendszer
kidolgozásának és következetes alkalmazásának.

Külön ki kell emelni a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felvilágosító
tevékenységet, a lakosság és a gazdasági szféra „rászoktatását” a
hulladékkezelés ezen Új típusú formájának a rendszeres alkalmazására.

Részletes feladatok

Feladat Ütemezés Forrás

1. Meg kell oldani a lakossági hulladék 2017-20 19. Önkormányzati forrás
helyi kezelését, hosszabb távon Pályázati források
hulladékudvarok kialakításával

2. Közösen fel kell lépni az illegális folyamatos Önkormányzati forrás
hulladék-elhelyezéssel szemben Pályázati források

3. A sz~kségleteknek megfelelően folyamatos Önkormányzati forrás
újabb tárolóedényeket kell kihelyezni Pályázati források

4. Meg kell szervezni a szelektív folyamatos Önkormányzati forrás
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos Pályázati források
felvilágosító munkát

5. Aktív lakossági közreműködés folyamatos
megvalósítása

6. A helyi civil szervezetek bevonása a folyamatos
preventív és elhárító tevékenységbe

7. A rendelkezésre álló folyamatos
szankciórendszert hatékonyabban kell
alkalmazni
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Feladat Ütemezés Forrás

8. A mezőőri szolgálat folyamatos Önkormányzati forrás
továbbfejlesztése, a benne rej lő
lehetőségek kihasználása

3.4.8 Köztemetőfenntartás, közkegyeleti szolgáltatások

Általános feladatok

Gondoskodni kell a köztemető fenntartásáról, a közkegyeleti közszolgáltatások
folyamatos ellátásáról.

Át kell tekinteni a jelenleg hatályos helyi szabályozást, a szükséges aktualizálást
végre kell hajtani.

A közszolgáltatás megvalósítása során együtt kell működni az egyház
képviselőivel. Megfelelő koordinációval biztosítani kell a szolgáltatások
egymásra épülő rendszerét.

Továbbra is biztosítani kell a lakosság folyamatos tájékoztatását a
közszolgáltatással összefűggő kérdésekben.

Részletes feladatok

Feladat Ütemezés Forrás

1. Az Új köztemető kialakításához 201 5-tő 1 Önkormányzati forrás
szükséges feltételrendszer kidolgozása folyamatos. Pályázati források

2. Az Új köztemető működési 2015 Önkormányzati forrás
rendjének kialakítása

3. A közkegyeleti közszolgáltatás 2015 Önkormányzati forrás
rendjének kialakítása

4. A jelenlegi köztemető helyzetének 2015
rendezése a katolikus egyházzal

3.5 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülése

Az önkormányzat a hivatali tevékenység során biztosítja a kisebbségi nyelvek
használatát, a kisebbségi jogok maximális érvényesülését.
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Az önkormányzat támogat minden, a jövőben esetlegesen kialakuló kisebbségi
önszerveződést.

A 2013-ban megalkotott és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program
valamennyi veszélyeztetett társadalmi réteg Számára biztosítja a társadalmi
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, az egyenlő bánásmódot és a
diszkrimináció, valamint a szegregáció bármilyen formájának a kialakulását.

3.6 Közbiztonság, közrendvédelem

Általános feladatok

A közrend, közbiztonság védelme érdekében továbbra is hasonló színvonalon
kell biztosítani a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzat közötti
együttműködést.

Segítséget kell nyújtani a polgárőrség szakszerű és hatékony működéséhez.

A 2014-ben elfogadott Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióban vázolt
irányvonalnak megfelelően kell kialakítani a prioritásokat a tevékenység
kapcsán.

Fokozottan f~gye1emmel kell kísérni a mezőőri szolgálat működését,
folyamatosan biztosítva számukra az optimális feltételrendszert a hatékony
szolgáltatás érdekében.

Részletes feladatok

Feladat Ütemezés Forrás

1. Emelni kell a rendőri és polgárőri folyamatos Önkormányzati forrás
ellenőrzések számát, különösen a Pályázati források
frekventáltabb időszakokban

2. Együttműködési program 2015
kidolgozását kell kezdeményezni a
rendőrség felé a vagyon elleni
bűncselekmények visszaszorítására,
megelőzésére

3. A térfigyelő rendszer további 2015-től Pályázati források
bővítése a Szent István Út és a folyamatosan
Vasútállomás területén
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Feladat Ütemezés Forrás

4. A térfigyelő rendszer további
bővítése a Halász Út 4-es csomópont és
az Arany János Út Gátőr Út
kereszteződésénél

5. Gondoskodni kell a közintézmények folyamatos Önkormányzati forrás
biztonságos védelméről
(riasztórendszerek)

6. A lakosság folyamatos folyamatos
táj ékoztatásával fel kell hívni a
figyelmet a bűnözési tendenciákra és a
védekezés lehetőségeire

7. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési folyamatos Önkormányzati forrás
Koncepció következetes végrehajtása
(24/2014. (V. 29.) sz. határozat)

8. Tovább kell erősíteni a helyi drog folyamatos Önkormányzati forrás
prevenciós tevékenységet és kiemelt
figyelmet kell fordítani a
szenvedélybetegségek és az ezzel
összernggő bűncselekmények,
szabálysértések megelőzésére.

3.7 Civil kapcsolatok

Az önkormányzat, az anyagi lehetőségeinek tbggvényében, továbbra is
támogatja a települési civil szerveződéseket.

Segítséget nyújt számukra a pályázati lehetőségek feltárásában, a pályázatírás
személyi és tárgyi feltételeinek biztosításában.

Az önkormányzat továbbra is biztosítja a civil szervezetek részére a
Polgármesteri Hivatalban a Civil Szoba használatát a hivatalos
tevékenységükhöz és az önkormányzati intézményeket a rendezvényeikhez.

A közfeladatok ellátása során kiemelten számít a civil szervezetek hatékony
közreműködésére, elsősorban a közösségi rendezvények, állami és települési
ünnepek vonatkozásában.
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Továbbra is be kell vonni a civil szervezeteket a település közösségét érintő
önkormányzati döntések folyamatába (előzetes véleménykérés, javaslattétel,
egyeztetés)

3.8 Közösségi rendezvények, közösségi élet, kommunikáció

A ciklus során folytatni kell a közösségi élet tekintetében megindított
folyamatokat, elsősorban a már évtizedek óta hagyományos (p1.: Május 1 .)‘ és a
már több éve hagyománnyá vált rendezvények vonatkozásában (p1.: Falunap,
Szüreti felvonulás).

Az elmúlt évek hatékony munkájának eredményeként mára kialakult a
településnek egy sajátos arculata. A folyamatot tovább erősítve kiépülhet egy
olyan hagyomány és értékrend, amelynek révén elérhető, hogy az embereknek
Szajol nevének hallatán első gondolatként ne a 20 évvel ezelőtti sajnálatos
vonatszerencsétlenség jusson az eszükbe.

A hagyományteremtő munkában nagy szerep jut a közösségi szerveződéseknek,
a település hangulatát befolyásoló közösségi rendezvényeknek,
megmozdulásoknak.

Ki kell használni a vasutas múltból és jelenből adódó lehetőségeket, ezekre
építve megteremteni a közösségi összefogás egy magasabb szintjét, ahol az itt
élő emberek identitása meghatározó lehet.

Közösségi rendezvényként az önkormányzat közreműködik:

. Március 15.

. A Községi Majális és Európa Nap

. A Falunap

. Az Augusztus 20-i ünnepség

. Október 23.

. Mindenki Karácsonya

. Hangversenyek

. Községi sportrendezvények

megszervezésében.

A közösségi élet fontos része a megfelelő kommunikáció, a lakosság folyamatos
tájékoztatása. Ennek az egyik legjelentősebb orgánuma a Szajoli Krónika,
amelyről az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy közkedvelt az
olvasók körében, tehát valós igény van a rendszeres, a község életét befolyásoló
döntésekről, folyamatokról, eseményekről szóló tájékoztatás iránt. A továbbra is
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ingyenes kiadvány megváltozott külsővel és koncepciójában is megújult belső
tartalommal jól illeszkedik a kor követelményeihez.

A másik, szintén a kor követelményeinek megfelelő tájékoztatási eszköz a Saját

internetes honlap, amely elsősorban tartalmában újult meg az elmúlt időszakban.
Ma már minden lényeges, a település közéletét meghatározó és a jogszabályok
által kötelezően előírt közérdekű adat, információ megtalálható rajta.

Az önkormányzat jelentős lépéseket tett az Írott és elektronikus kommunikációs
források által biztosított lehetőségek kihasználására. Folyamatosan jelennek meg
cikkek a településről a megyei írott és elektronikus sajtótermékekben.

A tömegkommunikáció szempontjából kiemelt fontosságú a vezetékes
távközlési rendszer megfelelő kiépítettsége és a legmodernebb technikai
vívmányok alkalmazása. E tekintetben pozitív változások voltak tapasztalhatók,
amelyek remélhetőleg tovább fognak bővülni a szolgáltatóktól kapott, a tervezett
hálózati fejlesztésekre vonatkozó előzetes információk alapján.

3.9 Idegenforgalom, turizmus

Az önkormányzat továbbra is támogatja a községet érintő idegenforgalmi
beruházásokat, vállalkozásokat.
A Holt-Tisza partszakaszán az elmúlt időszakban megvalósított beruházások
(p1.: horgász versenypálya kialakítása, homokfoci pálya létesítése) j ó alapot
biztosítanak az idegenforgalmi és turisztikai szolgáltatások bővüléséhez, az
ezekben rejlő lehetőségek kihasználásához. Örvendetes, hogy a településen
egyre többen gondolkodnak fizető vendéglátáson, amely újabb pozitív
lehetőségeket jelent a falusi turizmus számára.

Szajol, 2015. február 06.
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ELŐTERJESZTÉS

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testu ete
2015. február 12-én tartandó ülésére

Szajol Községi Önkormányzat
2015. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. ~ (1) bekezdése értelmében a
6. ~ (1) bekezdésének a) — d) pontjában meghatározott ajánlatkérők — a b) pont szerint
a helyi önkormányzat - a költségvetési év elején, március 31-ig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

Önkormányzatunk 2015. évben a hulladék gazdálkodási közszolgáltatáshoz
kapcsolódóan tervezi közbeszerzési eljárás lefolytatását, mivel a korábban lefolytatott
közbeszerzési eljárások eredménytelenül zárultak., és bár ideiglenes szolgáltató
kijelölésére sor került, annak jogszabályi időtartama korlátozott.

A közbeszereztetni tervezett hulladékkezelési közszolgáltatás értéke nettó
53.000.000.- Ft, mely a hatályos közbeszerzési törvény rendelkezései alapján
közbeszerzési eljárást követően megvalósítható tevékenység.

A másik fő közbeszerzési cél a Fő Út kiszélesítése és Újra aszfaltozása lenne, mivel a
jelenlegi állapotában már nem tudja megfelelően tudja betölteni a funkcióját.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet tárgyalja meg és fogadja el a
mellékelt közbeszerzési tervet.

Szajol, 2015. február 2.



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (II. 12.) határozata

Szajol Községi Önkormányzat

2015. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
előteijesztésben foglaltakat és a következő döntést hozza:

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. ~ (1) bekezdése
értelmében elfogadja az önkormányzat 2015. évi közbeszerzéseire vonatkozó,
mellékelt részletezettségű módosított összesített közbeszerzési tervet.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Dr. Bartók László jegyző

Értesülnek: 1.! Képviselő-testület tagjai Helyben
2.! Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoport Helyben
3.! Irattár



/2015. (II. 12.) önkormányzati képviselő-testületi határozat melléklete

Szajol Községi Önkormányzat
2015. évi összesített közbeszerzési terve

Megnevezés Becsült érték Pénzügyi forrás Rendelkezésre áHás Megvalósítási Lebonyolító szerv
(Ft) (Ft) ideje határidő

1. Hulladékkezelési 53.000.000.- - közszolgáltatási - folyamatos, térítési 2015. 06. 30. Szajoli
közszolgáltatás díj: díj beszedésekor Polgármesteri Hivatal

48.000.000.-
- folyamatosan

- saját erő: negyedévente a
5.000.000.- szolgáltató számlája

alapján

2. Fő Út felújítása, aszfaltozás, 25.000.000.- - saját erő: - folyamatosan a 2015. 12. 31. Szajoli
szélesítés 25.000.000.- kivitelező számlája Polgármesteri Hivatal

alapján



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (II. 12.) határozata

a Rendőrség önkormányzati támogatásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

Szajol Községi Önkormányzat, a 2015. évi költségvetésének a terhére, havonta
bruttó 18.000.-Ft, (azaz tizennyolcezer 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.

Felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a Rendőrség képviselőivel történő
megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. február 28.

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, 2015. február 6.

polgármest



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (II. 12.) határozata

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

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

Szajol Községi Önkormányzat, a 2015. évi költségvetésének a terhére, bruttó 250.000.-Ft,
(azaz kettőszázötvenezer 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 tűzvédelrni és katasztrófavédelmi feladatok
ellátásához, az ebhez szükséges magas színvonalú eszközök beszerzéséhez, továbbá
lehetőséget biztosítson a katasztrófavédelem munkafeltételeinek javításához, ezáltal növelve
Szajol község katasztrófabiztonságát is.

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

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Szöllő si 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, 2015. február 6.

Szöllősi
polgármest ~‚



ELŐTERJESZTÉS

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. február 12-éji tartandó ülésére

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak

megállapítására vonatkozó 14/2011 (V.28.) önkormányzati rendelet módosításának
jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Sztv.) 92. ~ (1) bekezdés b) pontja szerint, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati
társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a 2011. március 30-i ülésén a 39/2011. (111.30.)
számú határozatával Szolnok Megyei Jogú Város Onkormányzatát bízta meg a rendelet
megalkotásával és elfogadásával. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások
térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletet
(továbbiakban: Rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta.

A Rendelet jelenlegi módosítása az alábbi okok miatt szükséges:

A Rendelet utolsó módosítása óta változás következett be, az intézményi térítési díjak
megállapításában, melyek miatt szükséges a Rendelet mellékletének módosítása,
aktualizálása.

Az ellátásokért fizetendő térítési díjak képezik az ellátást nyújtó intézmények működési
bevételeinek jelentős részét, melyek megállapítása a Sztv. 115. ~ (1) bekezdése alapján
történik az alábbiak szerint:

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1 -jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy
alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Az Sztv. módosítása értelmében tehát megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon
módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás
különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj
meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A
módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt
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hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik
jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.

Tekintettel arra, hogy a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények ellátottainak térítési díj fizetési lehetőségei
korlátozottak, az intézményvezetők a térítési díj megállapítására a korábbi szabályok
figyelembe vételével tettek javaslatot, csak azokon a területeken éltek a térítési díj emelésére
vonatkozó javaslattal, ahol az ellátás finanszírozása, a szolgáltatás önköltségének emelkedése
indokolta.
A Rendelet melléklete tartalmazza az ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat,
melyeket a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Intézményei felülvizsgáltak, és
szükségessé vált azok módosítása.

Az intézményvezető az érintett települések polgármestereivel a javaslatokat előzetesen
egyeztette. A Rendelet elfogadásához szükséges az érintett települések képviselő-testületének
jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások
térítési díjainak megállapításáról szóló határozat mellékletének elfogadását.

Határozati javaslat

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (II. 12.) határozata

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak

megáHapításáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a
határozat mellékleteként Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

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

Szajol, 2015. február 6.
Szöllősi ‘‘

polgármester



BESENYSZÖG (étkeztetés)

Étkeztetés

A szolgáltatás A szolgáltatás 2015. Intézményi térítési Kiszállítás
2015. évi évi őnköltsége díj (Ft/adag) (Ft/adag)Kategóriák önköltsége (Ft/fő/adag)

(Ft/fő/év) 550 0

193 410 771

NAGYKÖRŰ (étkeztetés)

A szolgáltatás A szolgáltatás 2015. Intézményi térítési Kiszállítás
2015. évi évi önköltsége díj (Ft/adag) (Ft/adag)Kategóriák önköltsége (Ft/fZí/adag)

(Ft/fő/év) 600 0
205458 818

KŐTELEK (étkeztetés)

A szolgáltatás A szolgáltatás 2015. Intézményi térítési Kiszállítás
2015. évi évi őnköltsége díj (Ft/adag) (Ft/adag)Kategóriák önkőltsége (Ft/fő/adag)

(Ft/fő/év) 510 0

183 370 730

HUNYADFALVA (étkeztetés)

A szolgáltatás A szolgáltatás 2015. Intézményi térítési Kiszállítás
2015. évi évi önköltsége díj (Ft/adag) (Ft/adag)Kategóriák önköltsége (Ft/fő/adag)

(Ft/fő/év) 560 0

245 000 976

SZAJOL (étkeztetés)

A szolgáltatás A szolgáltatás 2015. Intézményi térítési Kiszállítás
2015. évi ~ önkőltsége díj (Ft/adag) (Ft/adag)Kategóriák önköltsége (Ft/fő/adag)

(Ft/fő/év)
207 968 829 610 0

1



TISIASÜLY (étkeztetés)

A szolgáltatás A szolgáltatás 2015.
2015. évi Intézményi térítési Kiszállításévi önköltségeKategóriák önköltsége (Ft/fó/adag)

díj (Ft/adag) (Ft/adag)
(Ft/fő/év)

210729 840 620 0

ÚJSZÁSZ (étkeztetés)

A szolgáltatás
A szolgáltatás 2015.

2015. évi
Kategóriák évi önköltsége Intézményi térítési KiszáHítás*díj* (Ft/adag) (Ft/adag)önkőltsége (Ft/fő/adag)

(Ft/fő/év)

O Ft-tól, az öregségi
nyugdíjmin. 100%- 204 150 813 270 120
ig_(28.500,-Ft/hó)

Az öregségi min.
nyugdíj 100-200 °~~- 204 150 813 390 120

a között (28.501-
57.000,-Ft)
Az öregségi

nyugdíjmin. 200-

300%-a között 204 150 813 540 120
(57.001-85.500,-

Ft/hó)

Az öregségi

nyugdíjmin.300%-a 204 150 813 580 120
fölött (85.501,-Ft/hó

)
* A meghatározott díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

ZAGYVARÉKAS (étkeztetés)

A szolgáltatás A szolgáltatás 2015.2015. évi Intézményi térítési Kiszállítás*
Kategóriák évi önköltsége díj* (Ft/adag) (Ft/adag)önköltsége (Ft/fő/adag)

(Ft/fő/év)

O Ft-tól, az öregségi
nyugdíjmin. 100%- 189 175 753 250 120
ig_(28.500,-Ft/hó)
Az öregségi min.

nyugdíj 100-200 °~~- 189 175 753 400 120
a között (28.50 1-

57.000,-Ft)
Az öregségi

nyugdíjniin. 200-
300%-a között 189 175 753 470 120

(57 .00 1-85.500,-
Ft/hó)

Az öregségi

nyugdíjmin.300%-a 189 175 753 520 120
fölött (85.50 1 ‚-Ft/hó

) .

*A meghatározott díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

2



RÁKÓCZIFALVA (étkeztetés)

A szolgáltatás
2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi ~

Kategóriák
önköltsége (Ft/fő/adag) téritesi dif * (Ft/adag)

(Ft/adag)(Ft/fő/év)

Akinek jövedelem
720 150 5028.500,- Ft alatt van 180 817

Akinek jövedelem
28.50 1,- Ft és

180817 720 230 5057.000,- Ft között
van

Akinek jövedelem
57.001,- Ft és

180817 720 350 5071.250,- Ft között
van

Akinek jövedelem
71.251,-Ftés 180817 720 420 50

85.500,- Ft között
van

Akinek jövedelem
85.501,- Ft fölött 180 817 720 470 50

van

Az lTD az ÁFA-t tartalmazza.

RÁKÓCZIÚJFALU (étkeztetés)

A szolgáltatás
2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi Kiszállítás

Kategóriák önköltsége (Ft/fő/adag) teritesi di.J* * (Ft/adag)
(Ft/adag)

(Ft/fő/év)

Akinek jövedelem 720 150 50
28.500,- Ft alatt van 180 817
Akinek jövedelem

28.501,-Ftés 180817 720 230 50
57.000,- Ft között

van
Akinek jövedelem

57.00l,-Ftés 180817 720 350 50
7 1.250,- Ft között

van
Akinek jövedelem

71.251,-Ftés 180817 720 420 50
85.500,- Ft között

van
Akinek jövedelem
85.501,- Ft fölött 180 817 720 470 50

van

Az lTD az ÁFA-t tartalmazza.
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TISZAVÁRKONY (étkeztetés)

A szolgáltatás

Kategóriák 2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi ~szá1htás
önköltsége (Ft/fZ5/adag) téntési dif * (Ft/adag)
(Ft/fő/év) (Ft/adag)

Akinek jövedelem
28.500,- Ft alatt van 180 817 720 150 0
Akinek jövedelem

28.50 1,- Ft és
57.000,- Ft között 180 817 720 230 0

van
Akinek jövedelem

57.00 1,- Ft és
71.250,- Ft között 180 817 720 350 50

van
Akinek jövedelem

71.251,- Ft és
85.500,-Ftközött 180817 720 420 50

van
Akinek jövedelem
85.501,- Ft fölött 180 817 720 470 50

van
Az lTD az ÁFA-t tartalmazza.

Házi se2ítsé2nyújtás

BESENYSZÖG (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás

Kategóriák 2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményiönköltsége (Ft/óra/ellátott) téntési dij
(Ft/év/ellátott) (Ft/óra)

190756 95 0

NAGYKÖRŰ (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás

Kategóriák 2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményiönköltsége (Ft/óra/ellátott) téiltési dij
(Ft/év/ellátott) (Ft/óra)

222167 111 0

KŐTELEK (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás

Kategóriák 2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi
önköltsége (Ft/óra/ellátott) térítési dij

(Ft/év/ellátott) (Ft/óra)
196684 98 0
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HUNYADFALVA (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás

Kategóriák 2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményiönköltsége (Ft/óra/ellátott) térítési dij
(Ft/év/ellátott) (Ft/óra)

214500 107 0

SZAJOL (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás

Kategóriák 2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményiönköltsége (Ft/óra/ellátott) térítési diJ
(Ft/év/ellátott) (Ft/óra)

218475 109 0

TISZASÜLY (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás

Kategóriák 2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi
önköltsége (Ft/óra/ellátott) téritési dij

(Ft/év/ellátott) (Ft/óra)
203963 102 0

ÚJSZÁSZ (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás

Kategóriák 2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményiönköltsége (Ft/óra/ellátott) térítési dij
(Ft/év/ellátott) (Ft/óra)

O Ft-tál, az
öregségi

nyugdíjmin. 233 388 929 0
100%-ig (28.500,-

Ft/hó)
Az öregségi min.

nyugdíj 100-
200%-a között 233 388 929 200

(28.501-57.000,-
Ft)

Az öregségi
nyugdíjmin. 200-

300%-a között 233 388 929 300
(57.001-85.500,-

Ft/hó)
Az öregségi
nyugdíjmin.

300%-a fölött 233 388 929 340
(85.501,-Ft/hó-)

*A meghatározott díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
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ZAGYVARÉKAS (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás
2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége IntézményiKategóriák önköltsége (Ft/óra/ellátott) téntési dij(Ft/óra)(Ft/év/ellátott)

O Ft-tól, az öregségi
nyugdíjmin. 100%- 251 900 1003 0

ig_(28.500,-Ft/hó)
Az öregségi min.

nyugdíj 100-200%-a 251 900 1003 200

között (28.501-
5’7 .000,-Ft)
Az öregségi

nyugdíjmin. 200-
300%-a között 251 900 1003 250

(57.001-85.500,-
Ft/hó)

Az öregségi
nyugdíjmin. 300%-a 251 900 1003 300

fölött (85.50 1,-
Ft/hó-)

* A meghatározott díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

RÁKÓCZIFALVA (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás
2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége IntézményiKategóriák .5nköltsége (Ft/óra/ellátott) téritési dij

(Ft/óra)(Ft/év/ellátott)
186480 93 0

RÁKÓCZIÚJFALU (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás

Kategóriák 2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményiönköltsége (Ft/óra/ellátott) téritési dij
(Ft/év/ellátott) (Ft/óra)

186480 93 0

TISZAVÁRKONY (házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás

Kategóriák 2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményiönköltsége (Ft/óra/ellátott) térítési dij
(Ft/év/ellátott) (Ft/óra)

186480 93 0
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Jelzőrendszeres házi se~ítsé~nyújtás

BESENYSZÖG, HUNYADFALVA, KŐTELEK, NAGYKÖRŰ, SZAJOL, TISZASÜLY
(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás
2015. évi A szolgáltatás 2015. évi Intézményi térítési díjKategóriák önköltsége önköltsége (Ft/készülék/nap) (Ft/készülék/nap)

(Ft/készülék/év)
7915 22 0

RÁKÓCZIFALVA, RAKÓCZIÚJFALU, TISZAVÁRKONY
(j elzőrendszeres házi segítségnyújtás)

A szolgáltatás
2015. évi A szolgáltatás 2015. évi Intézményi térítési díjKategóriák önköltsége önköltsége (Ft/készülék/nap) (Ft/készülék/nap)

(Ft/készülék/év)
Szociálisan 49755 136 20rászorult
Szociálisan nem 49755 136 25rászorult

ÁFA nem kerül felszámításra

Idősek nap~ali ellátása

BESENYSZÖG (idősek nappali ellátása)

A szolgáltatás 2015 ~ A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi térítési díjKategóriák évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) (Ft/nap)
(Ft/év/ellátott)

Nappali szociális 208 898 832 0
ellátás ebéd nélkül
Nappali szociális 500

ellátás ebéddel

TISZASÜLY (idősek nappali ellátása)

A szolgáltatás 2015. A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi térítési díj
Kategóriák évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) (Ft/nap)

(Ft/év/ellátott)
Nappali szociális 173 407 691 0
ellátás ebéd nélkül
Nappali szociális 620

ellátás ebéddel
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KŐTELEK (idősek nappali ellátása)

A szolgáltatás 2015. A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi térítési díjKategóriák évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) (Ft/nap)
(Ft/év/ellátott)

Nappali szociális 237 368 946 0
ellátás ebéd nélkül
Nappali szociális

Oellátás ebéddel

SZAJOL (idősek nappali ellátása)

A szolgáltatás 2015. A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi térítési díjKategóriák évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) (Ft/nap)
(Ft/év/ellátott)

Nappali szociális 189 964 757 610
ellátás ebéd nélkül
Nappali szociális

610ellátás ebéddel

ÚJSZÁSZ (idősek nappali ellátása)

A szolgáltatás
2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi térítésiKategóriák önköltsége (Ft/nap/ellátott) díj* (Ft/nap)

(Ft/év/ellátott)
O Ft-tól, az öregségi
nyugdíjmin. 100%- 210 100 837 0
ig (28.500,-Ft/hó)
Az öregségi nyugdíj
min. 100-200 %-a 210 100 837 0között
(28.501-57.000,-Ft)
Az öregségi
nyugdíjmin. 200-
300%-a között 210 100 837 0
(57 .00 1-85.500,-
Ft/hó)
Az öregségi
nyugdíjmin. 300%-a

210 100 837 0fólött
(85.501,-Ft/hó-)

*A meghatározott díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
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ZAGYVARÉKÁS (idősek nappali ellátása)

A szolgáltatás
2015. évi A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi térítésiKategóriák önköltsége (Ft/nap/ellátott) díj* (Ft/nap)

(Ft/év/ellátott)
O Ft-tól, az öregségi
nyugdíjmin. 100%- 204 ‘700 815 0
ig_(28.500,-Ft/hó)

Az öregségi nyugdíj
min. 100-200 %-a

204700 815 0között
(28 .501-57.000,-Ft)

Az öregségi
nyugdíjmin. 200-

300%-a között 204 700 815 0

(57.00 1-85.500,-
Ft/hó)

Az öregségi
nyugdíjmin. 300%-a 204 700 815 o

fölött
(85.501,-Ft/hó-)

* A meghatározott díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

RÁKÓCZIFALVA (idősek nappali ellátása)

A szolgáltatás 2015. A szolgáltatás 2015. évi önköltsége Intézményi térítési díjKategóriák évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) (Ft/nap)
(Ft/év/ellátott)

Időskoráak nappali 307 520 1 225 0
intézményi ellátása
Demens személyek
nappali intézményi 565 826 2 254 0
ellátása

Idősek Otthona

BESENYSZÖG
A szolgáltatás A szolgáltatás A szolgáltatás

2015. évi 2015. évi 2015. évi lTD (Ft/fő/hó) lTD (Ft/fő/nap) 2015.Kategóriák
önköltsége önköltsége önköltsége 2015. év év
(Ft/fő/év) (Ft/fő/hó) (Ft/fő/nap)

2 063 680 171 973 5 732 90 450 3 015

NAGYKÖRŰ

A szolgáltatás A szolgáltatás A szolgáltatás
2015. évi 2015. évi 2015. évi lTD (Ft/fő/hó) lTD (Ft/fő/nap) 2015.Kategóriák

önköltsége önköltsége önköltsége 2015. év év
(Ft/fő/év) (Ft/fő/hó) (Ft/fő/nap)

2 351 680 195 973 6 532 90 450 3 015
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RÁKÓCZIFALVA (idősek otthona)

A szolgáltatás A szolgáltatás A szolgáltatás

K ‘ ‘k 2015. évi 2015. évi 2015. évi lTD (Ft/fő/hó) lTD (Ft/fő/nap) 2015.ategoria önköltsége önköltsége önköltsége 2015. év év

(Ft/fő/év) (Ft/fő/hó) (Ft/fő/nap)
2 436 040 203 003 6 ‘767 93 000 3 100

Egyszeri hozzájárulás összege emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetén:
egy ágyas szobában: 1 700 000,- Ft
két ágyas szobában: 1 200 000,- Ft

Támo2ató szol2álat

RÁKÓCZIFALVA

Szociálisan rászorultakra vonatkozó térítési díjak 2014. év 2015. év
A teljes szolgáltatás tervezett költsége 14 030 000 15 197 000

ebből személyi segítésre jutó önköltség 8 303 000 10 638 000
ebből szállításra jutó önköltség 5 727 000 4 559 000

Személyi segítés 1 órára jutó önköltsége 4 135 5 298
1 km-re jutó szállítás önköltsége 325 461
Elfogadásra javasolt lTD személyi segítés óradíjra (lakáson
belül végzett tevékenység) 220 220
Lakáson kívül végzett tevékenység óradíja O O
1 km-re jutó intézményi térítési díj 25 40

Szociálisan nem rászorultakra vonatkozó térítési díjak 2014. év 2015. év
személyi segítés 450,-Ft/óra 450,-Ft/óra
szállítás 100,-Ft/km 100,-Ft/km
szállítás gépkocsivezetővel 130,-Ft/óra
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ELŐTERJESZTÉS

Szaj ol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. február 12-én tartandó ülésére

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megáliapodás módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelenleg a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása a működése során alapvetően a
tagönkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási feladataihoz kapcsolódóan három fő
részfeladatot valósít meg:

1. Használaton kívüli hutladéklerakók rekultivációjának végrehajtása;

1.1. Megvalósított rekultivációs munkák

Tekintettel arra, hogy az ISPA Uniós előcsatlakozási pályázati forrásból csak tizenkilenc
konzorciumi tagönkormányzat rekultivációját lehetett finanszírozni (a források szűkössége
okán) ezért a 4 ki maradt település- Szolnok, Abony. Rákóczifalva és Szajol- összefogott,
hogy Keop forrásból (KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0004. azonosító számú, “Szolnok, Abony,
Rákóczifalva és Szajol felhagyott települési Szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja”
elnevezésű projekt bruttó 1.157.706.020.- Ft összegben) valósítsa meg a település
felhagyott hulladéklerakójának rekultivációját. Az utolsó lerakó műszaki átadás átvétele
2013. januárjában történt meg.

1.2. Önkormányzatok által végzett további rekultivációs tevékenységek

Jelenleg az 1. ütemű rekultivációs részfeladatok utáni hulladéklerakók további
rekultivációs feladatai az Onkormányzatok által valósulnak meg.

A vonatkozó jogszabályok, engedélyek, határozatok szerint a végleges záró réteg
kialakítására akkor kerülhet sor, ha a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben
gyakorlatilag befejeződött, de legkésőbb az átmeneti felső záróréteg kialakítását követő 10
éven belül. A hulladéklerakó (2. ütemben kialakítandó) végleges felső záró
rétegrendszerének rétegrendje (felülről lefelé haladva):
a) vegetációs réteg: nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- ás forróságtűrő

növények, amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is;
b) fedőréteg (rekultivációs réteg):

1. felső része: 30 cm humusz vagy komposzt;
2. szivárgó réteggel érintkező alsó rész: 20 cm erősen kötött vagy erősen

kőtörmelékes tömör anyag, célszerűen osztályozott építési-bontási hulladék
3. szivárgó réteg: 30 cm kavics, a rézsűkön osztályozatlan homokos kavics,

kőzúzalék vagy mesterséges vízvezető réteg (geodrén)
4. szigetelő réteg: 30 cm természetes anyagú szigetelőréteg, agyag vagy mesterséges

szigetelőréteg (geomembrán szigetelőlemez)
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5. kiegyenlítő réteg: homogén, nem kötött, jó gázvezető-képességű, kis mésztartalmú
talaj vagy kohósalak, stabilizált biohulladék. Alkalmazására a korábban kialakított
kiegyenlítő réteg pótlása, javítása és a rézsük igazítása érdekében akkor van
szükség, ha a hulladéktest felszíne megváltozott, süllyedések, roskadások jelentek
meg.

Amennyiben a monitorozás időtartama alatt nyert vízvizsgálati eredmények és az éves
jelentések adatai ezt megalapozzák, a végleges záróréteg esetleges elhagyását az
engedély módosítására vonatkozó kérelem benyújtásával kell kezdeményezni,
legkésőbb az átmeneti felső záróréteg kialakítását követő 10 éven belül.

A fentiek figyelembevételével szükséges társulás tagönkormányzatainak I. ütemben
rekultivált hulladéklerakók tekintetében a 2012-2022. évekre vonatkozó vízvizsgálati
eredmények, valamint az éves jelentések megküldése a Társulás döntés előkészítő és
végrehajtó szerve, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számára a 2012-
2014. évek esetén 2015. május 15. napjáig, az követő évek tekintetében tárgyévet követő
május 15. napjáig.

2. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és
eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása;

A Szolnok Térségi HuHadékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos beruházás
(2000/HU/l 6/P/PE/007 számú ISPA projekt) keretében valósult meg a kétpói
hulladéklerakó, 5 db hulladékudvar és a szolnoki átrakó — válogató - tömörítő állomás,
kapcsolódó létesítmények, eszközök. A beruházást végrehajtó — Konzorciumot alkotó - 24
önkormányzat a jogszabályoknak, valamint üzemeltetési struktúrának történő
megfelelés érdekében az alábbi intézkedéseket hajtották Végre:
1. a Szolnok-Abony-Szajo l-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói

rekultivációjának Onkormányzati Társuláshoz csatlakoztak;
2. Társulás célját és feladatait a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer

megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgvak üzemeltetésével
kibővítették;

3. tagönkormányzatok vállalták, hogy a Remondis Kétpó Kft-ben fennálló 51%-os
mértékű osztatlan közös tulajdonukban lévő üzletrészüket Vagyoni hozzájárulásként a
Társulás rendelkezésére bocsátották.

A létrejött vagyontárgyak a 24 önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
rendszerének elemét képezik, mely tekintetében az elmúlt időszakban jelentősen
módosult a vonatkozó szakmai jogszabályi környezet, ezért szükségessé vált a
Társulási Megállapodás ennek megfelelő pontosítása, átvezetése.

3. HuHadékgazdálkodási közszolgáltatás létesítményeinek, azok rendszerének további
fejlesztése

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. (továbbiakban: Ht.) 92. ~ (1) bekezdése
alapján a 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék
részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és
újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében
Országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.
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A fentiek alapján, valamint a Ht. 39. ~ (5) bekezdése szerint az Önkormányzati rendelet az
ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék meghatározott anyagfajta - így
különösen a papír, fém, műanyag, építési-bontási, illetve üveg - vagy hulladéktípusok
szerinti elkülönített gyűjtésére.

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív hulladékgyűjtés
hulladékudvarok létesítésével és gyűjtőszigetek telepítésével került megoldásra az ISPA
projekt keretén belül. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai és a Ht. előírásai alapján az
anyagában hasznosítható hulladékáramok hatékonyabb begyűjtése érdekében szükségessé
vált a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbeszerzésekkel.

Jelenleg a Kétpói Hulladéklerakóra beszállított hulladékok teljes egészében a depóniára
kerülnek, ezáltal jelentős hulladéklerakási járulékot — 6000 Ft/t - köteles fizetni a lerakót
üzemeltető szolgáltató. A hulladéklerakási járulék csökkentése érdekében a lehető
legtöbb hulladék lerakástól történő eltérítése és hasznosítható másodlagos anyagok
leválasztására mobil előkezelő sor beszerzése indokolt. A vegyesen gyűjtött hulladék
továbbra is a Kétpói Hulladéklerakóra kerülne beszállításra, azonban a depóniában történő
elhelyezés előtt megtörténne a hulladék mechanikai-biológiai előkezelése, melynek során
csökken a véglegesen lerakott hulladék mennyisége, így a fizetendő hulladéklerakási
járulék összege is. Amennyiben csökken a fizetendő hulladéklerakási járulék összege, úgy
a lakosság által megfizetett hulladékkezelési közszolgáltatási díj is közvetve csökkenhet.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-l.l .l/C/13 kódszámú,
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése” című pályázati felhívás jelent meg 2013. év júniusában,
melyre Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának Onkormányzati Társulása 2013. július 22-én, a pályázatok benyújtására
meghatározott határidő első napján „Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel” című pályázatot nyújtott be. Az NKEK Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kit. értesítése alapján a KEOP Irányító
Hatóságának vezetője a benyújtott pályázatot 1.687.010.000,- Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte. Az elfogadott elszámolható összköltség: 1.775.800.000,- Ft. A
támogatási intenzitás 95 %-os.

A Társulási Tanács több ülésén döntött a projekt megvalósításával kapcsolatos
intézkedésekről, melynek részeként szükségessé vált a pályázati dokumentáció részét képező
„Társulási Megállapodás Minta” iratnak történő megfelelések miatti módosítások eszközölése
a hatályos Társulási Megállapodásban.

A Társulási Tanács a 2014. szeptember 24-i ülésén felvetődött a Társulás nevének
megváltoztatása, annak érdekében, hogy a jelenleg használatos név helyett egyszerűbb nevet
alkalmazzunk, illetve a név jobban tükrözze a Társulás által ellátott feladatokat. Ebhez
kapcsolódóan - egy korábbi döntés alapján — a Társulási Tanács elnöke a Társulás nevének
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásra történő módosítására tett javaslatot.

Tekintettel továbbá a 2014. októberében lezajlott önkormányzati választások alapján
bekövetkezett személyi változásokra valamint a tagönkormányzatok polgármestereiből álló,
megújult Társulási Tanács első ülésére, szükségessé vált az új Társulási Tanács részéről a
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Társulási Tanács elnökének és Ügyvivő Tanácsa tagjainak megerősítése, valamint új
elnökhelyettes megválasztása is.

A Társulási Tanács a fentieket 2014. december 1 5-i ülésén tárgyalta és a 23/2014. (XII. 15.)
sz. Társulási tanácsi határozatával fogadta el. A hozott határozat az előterjesztés mellékletét
képezi.

Tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.~
5. pontjában foglaltakra, mely szerint a képviselő-testület hatásköre a társulási megállapodás
módosítása, szükséges a határozati javaslatban foglalt döntések meghozatala; valamint a
Társulás vonatkozó határozatában foglaltak megerősítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, valamint a határozat-tervezet elfogadását.

Határozati javaslat

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (II. 12.) határozata

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói
Rekultivációjának Onkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a következő határozatot
hozza:

1. A Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Társulás nevének Szolnok
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásra történő módosításáról.

2. A Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Társulás
23/2014. (XII.15.) sz. határozatában foglaltakat, mely szerint

2.1. a Társulás megerősítette Szalay Ferencet, Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesterét a Társulási Tanács elnökeként, valamint megválasztotta a Társulási
Tanács alelnökeinek Rákóczifalva Város Onkormányzat és Túrkeve Város
Onkormányzat mindenkori polgármesterét;

2.2. a Társulási Tanács a Társulás döntéshozatalában közreműködő Ügyvivő
Tanács működését és tagjaiként Abony Város, Tószeg Község, Kétpó Község,
Mezőtúr Város, Szolnok Megyei Jogú Város, Törökszentmiklós Város és Túrkeve
Város képviselőit ebbéli tisztségükben megerősítették és tagjaiként megválasztották,
valamint felkérték az Ugyvivő Tanácsot a Társulási Tanács munkájának
előkészítésében való további közreműködésre;

2.3. a Szajol Község Onkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy közreműködik a társulás tagönkormányzatainak I. ütemben rekultivált
hulladéklerakói tekintetében a 2012-2022. évekre vonatkozó vízvizsgálati
eredmények, valamint az éves jelentések megküldésére a Társulás döntés előkészítő
és végrehajtó szerve, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számára a
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2012-2014. évek esetén 2015. május 15. napjáig, az követő évek tekintetében
tárgyévet követő május 15. napjáig.

3. A Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnok-Abony-Szajol
Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Onkormányzati
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2.
számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

4. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József
polgármestert jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére,
valamennyi dokumentum aláírására.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Szöllősi József polgármester

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói

Rekultivációjának Onkormányzati Társulása
3. Irattár

Szajol, 2015. február 6.
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/2015. (II. 12.) számú határozat 1. sz. melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációj ának

megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról
módosító okirata

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának

megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról

MÓDOSÍTÁSA

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
Onkormányzati Társulás tagjai — a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd
hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról szóló
Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)az alábbiak szerint módosítják:

1. A MegáHapodás Preambulumában és I. fej ezetében
1.1. „Tiszavárkony Község Onkormányzat Község Onkormányzata5o92

Tiszavárkony Endre király Út 37.” szövegrészt követően „Mészáros Zoltán
polgármester” szövegrész helyébe „Hegedüs István polgármester” szöveg;

1.2. „Törökszentniiklós Város Onkormányzata 5200 Törökszentmiklós Kossuth
L. Út 135.” szövegrészt követően „dr. Juhász Enikő polgármester” szövegrész helyébe
„Markót Imre polgármester”

1.3. „Fegyvernek Város Onkormányzata 5231 Fegyvernek” szövegrészt
követően „Felszabadulás Út 171.” szövegrész helyébe „Szent Erzsébet Út 171.”
szöveg;

1.4. „Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó Almásy tér 1.” szövegrészt
követően „Boldog István polgármester” szövegrész helyébe „Keresztes Péter Pál
polgármester” szöveg;

1.5. „Örményes Község Önkormányzatas222 Örményes Felszabadulás Út 16.”
szövegrészt követően „Fürj Jánosné polgármester” szövegrész helyébe „Török Tamás
polgármester”szöveg;

1.6. „Tiszapüspöki Község Önkormányzata 5211 Tiszapüspöki Fő Út 93.”
szövegrészt követően „Polgár István polgármester” szövegrész helyébe „Bander
József polgármester”szöveg;

1.7. „Túrkeve Város Onkormányzata 5420 Túrkeve Petőfi tér 1.” szövegrészt
követően „dr. Szabó Zoltán polgármester” szövegrész helyébe „Vida Tamás
polgármester”szöveg lép.

A Megállapodás I. fejezetében a „Rákóczifalva Város Önkormányzata 5085
Rákóczifalva Szabadság tér 2.” szövegrészt követően „Krizsán József polgármester”
szövegrész helyébe „Kósa Lajos polgármester” szöveg lép.
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2. A Megállapodás I. fejezete első bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„A Társulás neve: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban:
Társulás)”

3. A Megállapodás II. fejezetének cím alatti szöveghelyébe a következő bekezdés lép:,,A
Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától határozatlan
időtartamra, de legalább a vonatkozó pályázatok, beruházási szakaszának befejezését
követő Öt éves fenntartási időszakra jön létre.”

4. A MegáHapodás IV. fejezete a „IV. A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI” címet
követően az alábbi bekezdéssel és alcímmel egészül ki:
„Jelenleg a Társulás a működése során alapvetően a tagönkormányzatok kötelező
hulladékgazdáLkodási feladataihoz kapcsolódóan három fő részfeladatot valósít meg:
1. Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációj ának végrehajtása”

5. A Megállapodás IV. fejezete kilencedik bekezdését követően az alábbi alcímmel
egészül ki:
„2. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és
eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása”

6. A Megállapodás IV. fejezete a következő szöveggel egészül ki:
„A Tagok rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Szerződések szerinti -

vagyontárgyak vonatkozásában - intézkedések megtételére, tulajdonosi döntések
meghozatalára a tagönkormányzatok polgármesterei jogosultak, illetve kötelezettek.
Tagönkormányzatok vállalják ez ebhez szükséges jogszabályok szerinti döntések
meghozatalát.

A Tagok rögzítik, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer (ISPA beruházás) keretében létrejött vagyontárgyak
(Lerakó, Hulladékgyűjtő udvarok és kapcsolódó létesítmények) rendelkezésre állását — a
Szolnok, Ujszászi Út 8516 brsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű kivételével - az
NHSZ Kétpó Kit., mint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. (továbbiakban: Ht.)
Ht. 42. ~ (2) szerinti hulladékkezelő útján valósítják meg.

A Tagok rögzítik, hogy a Szolnok, Újszászi Út 8516 brsz. alatti hulladékátrakó és válogató
mű tekintetében Szolnok Megyei Jogú Város Onkormányzatát hatalmazzák fel a
vagyontárgyak működtetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a
szerződés megkötésére azzal, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére
biztosítani kell a rendelkezésre állás biztosítását.

3. HuHadékgazdálkodási közszolgáltatás létesítményeinek, azok rendszerének
további fejlesztése

A Ht. 92. ~ (1) bekezdése alapján a 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a
háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék
újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött
mennyiséghez viszonyítva tömegében Országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. A
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív hulladékgyűjtés
hulladékudvarok létesítésével és gyűjtőszigetek telepítésével került megoldásra az ISPA
projekt keretén belül. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai és a Ht. előírásai alapján az
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anyagában hasznosítható hulladékáramok hatékonyabb begyűjtése érdekében szükségessé
vált a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbeszerzésekkel.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú,
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése” című pályázati felhívás jelent meg 2013. év júniusában,
melyre Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának Onkormányzati Társulása 2013. július 22-én, a pályázatok benyújtására
meghatározott határidő első napján „Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel” című pályázatot nyújtott be. Az NKEK Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kfl. értesítése alapján a KEOP Irányító
Hatóságának vezetője a benyújtott pályázatot 1.687.010.000,- Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte.
A Tagok rögzítik, hogy a közszolgáltatók részére a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító
számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című projekt útján létrejött vagyontárgyak rendelkezésre állását
Hasznosító útján valósítják meg a vonatkozó Társulási döntések alapján.”

7. A Megállapodás V. fejezete a „V. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ
ELVEK, A TARSULAS ES TAGJAI FELADATAI” címet követően az alábbi alcímmel
egészül ki:
„1. Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása
tekintetében”

8. A Megállapodás V. fejezete a hetedik bekezdést követően az alábbi alcímmel egészül ki:
„2.Hulladéklerakók rekultiválása, a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA
Projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása, valamint azok
rendszerének további fejlesztése tekintetében”

9. A Megállapodás V. fejezete tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik bekezdéseinek
számozása „1.)”, „2.)” és „3.)” pontokról „2.1.”, „2.2.” és „2.3.” pontokra módosul.

10. A Megállapodás V. fejezete a tizennegyedik bekezdését követően az alábbi szöveggel
egészül ki:
„Tagok rögzítik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 azonosítószámú „Szolnoki térségi
regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” címmel
(továbbiakban KEOP 1.1.1/C projekt) keretében a 2014. május 21-én megkötött
Támogatási szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült. A KEOP
1.1.1/C projekt célja: a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
továbbfejlesztése illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és informatikai fejlesztések
révén, továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások
helyettesítésére.

Tagok rögzítik, hogy a KEOP 1.1.1/C projekt megvalósítása alatt és a fenntartási időszak
végéig egymással együttműködnek, kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó, a
megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely a támogatási szerződés, társulási
megállapodás, valamint további kötelezettségvállalásaik megszegéséhez vezetne.

A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (fizikai mennyiségek, földrajzi
terület és költségvetés) a Támogatási szerződés részét képező megvalósíthatósági
tanulmányban foglaltak szerint történik.
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AKEOP 1.1.1/C projektre a továbbiakban — azon rendelkezések kivételével, mely
kifejezetten ezen projektre vonatkozik — a Társulási megállapodás egyéb rendelkezései, a
Társulás és tagok határozataiban foglaltak értelemszerűen irányadóak.”

11. A Megállapodás VI. fejezete harmadik bekezdését követően az alábbi szöveggel
egészül ki:

„A Társulás kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendje szerinti tevékenysége:

5. Környezetvédelem
0510 Hulladékgazdálkodás

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070 Használt eszköz bontása

0530 Környezetszennyezés csökkentése
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek”

12. A MegáHapodás XII. fejezete A) pontja hetedik bekezdését követően az alábbi
szöveggel egészül ki:

„Az önkormányzati társulás jogi személy (Mötv. 87. ~)‘ de saját vagyonnal csak akkor
rendelkezik, ha a tagjai a társulási megállapodásban, tekintettel arra, hogy a társulás
működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon,
így döntenek.

Tekintettel arra, hogy a Társulás - a Társulási Megállapodás IV. fejezete szerinti -

működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon
- figyelemmel a Tagok KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat
indításához szükséges intézkedésekről szóló, 2014. februárjában hozott képviselő-testületi
határozataira - a Társulás vagyonát képezik a KEOP 1.1.1/C projekt keretén belül
beszerzett vagyonelemek. A vagyonelemek számviteli aktiválását a Társulás végzi. A
Társulás megszűnése esetén a vagyonelemek lakosságszám-arányosan illetik meg a
Tagokat. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő
kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása
veszélyeztetné a társulás további működését.”

13. A MegáHapodás XII. fejezete C) pontja utolsó bekezdésében a „Remondis Kétpó
Hulladékgazdálkodási Kfl.” szövegrész helyébe az „NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási
Kit (névváltozás előtt Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kfl)” szöveg lép.

14. A MegáHapodás XVI. fejezete az alábbi szöveggel egészül ki:

„Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó pályázatok
dokumentumaiban, különösen a Támogatási Szerződésekben, Megvalósíthatósági
Tanulmányokban foglaltak az irányadók.”
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15. A Megállapodásban:
1. az „elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „alelnök”szöveg,
2. a VII. fejezet A.! pont 12. bekezdésében az „bármely tag összehívhatja”

szövegrész helyébe „a korehiök hívja össze” szöveg;
3. a VII. fejezet A.! 22. bekezdésében „az ülésen választott levezető elnök”szövegrész

helyébe „a korelnök” szöveg;
4. valamint a XVI. fejezetében a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

szóló 1959. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv”
szöveg lép.



Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. február 12-én tartandó ülésére

a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016. nevelési évre történő
beíratkozás rendj éről

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. ~ (2) bekezdés b) pontja
alapján a fenntartó jogkörébe tartozik az óvodába történő jelentkezés módjáról és az
óvodai általános felvételi időpontról történő döntés. Mivel a Szajoli Tiszavirág Ovoda
Szajol Községi Önkormányzat fenntartásában működik, a Képviselő-testületnek, mint
feimtartónakjoga döntést hozni.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/20 12. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
20. ~ (1) bekezdése határozza meg, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a
és május 20-a között kerül sor. A fenntartónak az óvodai beiratkozás idejéről, az
óvodai jogviszony létesítésével összefUggő eljárásról, a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt kell közzé tenni a
saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kell
kezdeményeznie a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a
helyben szokásos módon.

A Rendelet 20. ~ 1/a bekezdése alapján a fenntartói közlemény, hirdetmény az alábbi
kötelező elemeket kell, hogy tartalmazza:

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év
meghatározásáról,

b) az óvodai beiratkozás időpontj ának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
cl) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható

j ogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok
elérhetőségéről,

j9 az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok
elérhetőségéről,

g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,



Ii) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik
munkanap, valamint

i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

A határozati javaslat alapj án az óvodai beíratásra a 2015/2016. nevelési évre 2015.
május 1 1-től május 15-ig, 8,00 - 16,00 óra között kerül sor.

A Rendelet 20. ~ (4) bekezdésében foglaltak alapján az óvoda igazgatója az óvodai
felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására
vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való
részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén, az óvoda vezetője, a döntésről értesíti
az előző óvoda vezetőjét.
Az óvodavezetői döntés, írásban történő közlésének javasolt határideje, 2015. május
29.
A jogorvoslat benyújtásá~nak javasolt határideje, a döntés kézhezvételétől számított 15
nap.
A 2015. évi beíratás során az óvoda elsősorban azon gyermekek jelentkezésére számít,
akik 2015. szeptember 1-jén betöltik a 3. illetve 2,5 életévüket, valamint az 5.
életévüket.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot a melléklettel együtt elfogadni.

Szajol, 2015. február 9.

Szöllősi J..’
polgármester
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Határozati Javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (II. 12.) határozata

a Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményben, a 2015/2016. nevelési évre,
az óvodai beíratás időpontj ának meghatározásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szajoli
Tiszavirág Ovoda intézményben, a 201 5/2016-os nevelési évre történő óvodai beíratás
időpontjáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág
Ovoda intézményben a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beíratás
időpontját 2015. május 1 1-től május 15-ig, 8,00 — 16,00 óra közötti időtartamban
határozza meg.

2. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi,
átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2015. május 29-ig értesíti a szülőket. A
döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat a feimtartóhoz.

3. A Képviselő-testület az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény szövegét a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

4. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon
gondoskodjon a hirdetmény kifiiggesztéséről, továbbá felhívja az óvoda
igazgatóját, hogy gondoskodjon a határozat és a hirdetmény szövegének az óvoda
honlapján történő megjelentetéséről is.

Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Sinka Edit óvoda mb. igazgató

Határidő: 2015. március 30.

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

5081 Szajol, Szent István király Út 70.
4.! Irattár
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1. melléklet Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének .. .12015. (II. 12.) határozatához

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

a Szajoli Tiszavirág Óvodába

a 2015/2016. nevelési évre

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket,
akiknek gyermeke 2015. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, továbbá a 2015/2016.
nevelési év során tölti be a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő Szajoli
Tiszavirág Ovodában:

1. A 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2015. május il-től 15-ig (hétfőtől péntekig) 8,00 - 16,00 óra

2. A beíratás helye: Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király Út 70.

3. Az óvoda felvételi körzete: Szajol község közigazgatási területe. (A betöltetlen
óvodai férőhelyek erejéig a környező települések
közigazgatási területe.)

4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet

igazoló hatósági igazolvány.

5. Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség kibontakoztató
felkészítését, integrációs nevelését és oktatását, valamint a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelését és ellátását biztosítja az alapító okiratban
erre vonatkozóan megjelöltek szerint.

6. A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvoda igazgatója 2015. május
29-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

7. A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat Szajol Községi Onkormányzat Jegyzőjéhez. A kérelmet
írásban, az óvoda igazgatójánál kell benyújtani. A jegyző a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Ktv.) 38. ~ (1)
bekezdés alapján a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.



8. A Ktv. 8. ~ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket
is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.

9. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. ~ a) pontja alapján az a szülő vagy
törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Szajol, 2015. február 9.

Szöllősi ~h~ef
polgármester

László
jegyző



SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA
5081, Szajol, Szent István király Út 70.

Tel.: (56) 446-003 E-mail cím: szaiovi(~grnai1.corn

Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.: ~../2015.
5081 Szajol Tárgy: Kérelem
Rózsák tere 1. óvodai beiratkozás

idejének meghatározása

Dr. Bartók László
Jegyző részére

Tisztelt Jegyző Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. ~ (2) b bekezdése alapján a
fenntartó kötelezettsége és joga dönteni

. az óvodába történő jelentkezés módjáról és

. az óvodai általános felvételi időpontról

A kapcsolódó végrehajtási szabályokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.3 1.) EMMI-rendelet
tartalmazza. A rendelet 20.~-a alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és
május 20-a között kerülhet sor. A fenntartónak

. az óvodai beiratkozás pontos idejéről és

. az óvodai jogviszony létesítésével összefUggő eljárásról

a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy
hirdetményt kell közzétennie a Saját honlapján.

Az EMMI rendelet meghatározza a fenntartói közlemény, hirdetmény kötelező tartalmi
elemeit.

A fentiek alapján az óvodai beiratkozás idejére javaslatom:

2015. május 11-15-ig.

Helye: Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol
Szent István király Út 70.

Szajol, 2015. február 5.

Tisztelettel:

Sinka Edit
Mb. Igazgató



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (II. 12.) határozata

A Szajoil Tiszavirág Óvoda

2015. évi nyári zárva tartásának meghatározásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseire és felhatalmazásaira az alábbi határozatot
hozza:

A Szajoli tiszavirág Óvoda nyári zárva tartását

2015. július 27. (hétfő) — 2015. augusztus 24. (hétfő)
időszakban határozza meg.

zarva tartás utáni első nyitvatartási nap: 2015. augusztus 25. (kedd).

Az óvodai zárva tartást megelőző ügyeleti óvodai ellátást

2015. június 15-től — 2015. július 24-ig határozza meg.

Az ügyeleti óvodai ellátást 10 f~ó feletti igénybevétel esetén engedélyezi, amellyel
kapcsolatosan az igényfelmérést az óvoda igazgatója 2015. május 22-ig köteles elvégezni.

Határidő: 2015. május 22.

Felelős: Szöllősi József polgármester

Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Szajoli Tiszavirág Ovoda
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Csoportvezetői Helyben
4. Irattár

Szajol, 2015. február 3.



2015 FEBR 02

Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol Szent István király Út 70.
Tel: 56/446-003
E—n~ai1: szajovi(~~mai1.corn

Szajol Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szöllősi József,
polgármester Ur részére
Dr. Bartók László
jegyző Ur részére
5081 Szajol
Rózsák tere 1.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr!

Tárgy: A Szajoli Tiszavirág
Ovoda nyári zárva tartásának meghatározása

Ikt.sz.:

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 83.~-a tartalmazza a fenntartói irányításra
vonatkozó rendelkezéseket. A 83.~ (2) b szerint: a fenntartó dönt az óvoda éves nyitvatartási
rendjének meghatározásáról.

A Szajoli Tiszavirág Óvoda nyári karbantartási bezárására javasolt időpont:
2015. július 27. (hétfő) - 2015. augusztus 24. (hétfő)

A nyári zárva tartást megelőzően ügyeleti óvodai ellátást biztosítunk, melynek időtartama:
2015.június 15. -2015.július24.

A nyári zárva tartást követően 2015. augusztus 25-től (keddtől) fogadjuk a gyermekeket.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.3 1.) EMMI rendelet 3.~.
(7. bek.) értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket tájékoztatni kell, ezért kérem a
tisztelt Képviselő-testületet az óvoda nyári zárvatartás meghatározására.

Szajol, 2015. február 2.

Tisztelettel:

Sinka Edit
Mb. Igazgató



ELŐTERJESZTÉS

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február 12-én tartandó ülésére

a Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel létrejövő
Közszolgáltatási szerződés tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szaj oh Közösségi Ház és Könyvtár 2013. február 1. óta folyamatosan
együttműködik a Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel, a
vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és
működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
1 12/2009.(VIII.29.) sz. rendeletben előírt, kötelező gyermek- és ifjúsági programok
szervezésében és megvalósításában.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a
közhasznú minősítés elnyeréséhez az szükséges, hogy a szervezet jogszabályban
rögzített közfeladatot lásson el. A Harmónia SZKKE további törvényi előírásoknak
megfelelő működéséhez szükséges az önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási
szerződés, amely tartalmazza, hogy az egyesület milyen közfeladatot lát el.

Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2015. (II. 12.) határozata

Szajol Községi Önkormányzat és a Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú
Egyesület között létrejövő Közszolgáltatási szerződés megkötéséről

A képviselő-testület a polgármester előteijesztésében megtárgyalta és a melléklet
szerint elfogadja a Szajol Községi Önkormányzat és a Harmónia Szabadidő és
Kulturális Közhasznú Egyesület között létrejövő Közszolgáltatási szerződést, melynek
aláírására felhatalmazza a polgármestert.



Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Szöllősi József polgármester

___________ Képviselő-testület tagi ai Helyben
Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület
5081 Szajol, Kölcsey F. Út 2.

3. Irattár

Szöllősi .

polgármester

Értesülnek: 1.
2.

Szajol, 2015. február 3.



KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Közfeladat ellátására

Amely létrejött egyrészről a

név: Szajol Községi Önkormányzat

székhely: 5081 Szajol, Rózsák tere 1.

képviselő: Szöllősi József polgármester

adószám: 1 5’732743-2-l 6

mint Megrendelő

másrészről a

név: Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület

székhely: Szajol, Kölcsey Ferenc Út 2.

képviselő: Makainé Tóth Erzsébet

adószám: 18839399-1-16

mint Közszolgáltatást nyújtó között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződés tárgya:

1. Jelen közszolgáltatási szerződés tárgya a Szajol Községi Önkormányzat által a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.~-ának és a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény
rendelkezései szerint ellátandó helyi közszolgáltatások feladatainak, továbbá az 1 997.évi
törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló törvény, valamint a vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelete az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyÚjtandó, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
112/2009. (VIII. 29.) sz. rendelet szerint ellátandó helyi közszolgáltatások feladatainak, azok
mértékének és ellátása módjának meghatározása.

2. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés tárgyát az alábbi ellátandó közfeladatok
képezik:

A Közszolgáltatást nyújtó vállalja, hogy a településen élő gyermekek és fiatalok számára
rendszeresen szervez szabadidős, sport és kulturális programokat.

A Közszolgáltatást nyújtó az alábbiakat vállalja:

~ együttműködik a vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelete az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM. rendeletben meghatározott kötelező
gyermek és ifjúsági programok szervezésében és megvalósításában a helyi Közösségi
Ház és Könyvtárral (IKSZT).
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~ szolgáltatásait, programjait rendszeresen szervezi és térítésmentesen szolgáltatja a
célcsoport számára: gyermek és ifjúsági programok szervezése, községi szintű
gyermeknap szervezése, az iskolai felzárkózás segítő, a középiskolai tanulmányokra
felkészítő, tanítási időn túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok
számára.

3. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott, feladatkörébe tartozó
közfeladat és közszolgáltatás ellátásával, a jelen szerződés szerinti terjedelemben, a jelen
szerződésben rögzített korlátozásokkal és feltételekkel Közszolgáltatást nyújtót bízza meg.

4. A Közszolgáltatást nyújtó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretei között meghatározott
közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését, a jelen szerződésben foglalt feltételek és
jogszabályi előírások betartása mellett vállalja.

II. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy jogosult a Közszolgáltatást nyújtót, illetve
tevékenységét ellenőrizni, a Közszolgáltatást nyújtótól adatot, információt bekérni.

III. A Közszolgáltatást nyújtó jogai és kötelezettségei

1.) A Közszolgáltatást nyújtó a közfeladat folyamatos ellátása érdekében jogosult önkéntesek
segítségét igénybe venni.
2.) Közszolgáltatást nyújtó kötelezettséget vállal arra, hogy:

- Megrendelő számára a jelen megállapodásban meghatározott közfeladatokat jelen
szerződés szerint elvégzi;

- A megállapodásban megjelölt feladatok teljesítése érdekében a Megrendelővel
folyamatosan és előzetesen egyeztet;

- A feladatot a legnagyobb gondossággal, továbbá gazdaságosan és hatékonyan elvégzi.
3.) A Közszolgáltatást nyújtó köteles a közszolgáltatást igénybe vevők esetleges panaszait
kivizsgálni, azok orvoslásában hatékonyan közreműködni.
4.) A Közszolgáltatást nyújtó köteles jelenteni a Megrendelőnek a közszolgáltatás
elvégzésének akadályát, az akadály megszüntetésére tett intézkedéseit. A Megrendelő az
akadály elhárításában köteles közreműködni.

IV. A szerződés ideje, felmondása:

1. A Felek a szerződést jelen szerződés aláirásának napjától kezdődően határozatlan időre
kötik meg.
2. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel és Írásban módosíthatják.
3. Jelen szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási határidővel, rendes felmondással
felrnondhatja.
4. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan
megszegi, a másik fél írásban köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés
tartalmáról, és a szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles ésszerű
határidőn, de legkésőbb 15 napon belül eleget tenni.
5. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a
másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejárát követően azonnali
hatállyal felmondani.
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V. Záró rendelkezések

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés fennállása alatt minden, a szerződésből
eredő valamennyi vitás kérdést elsődlegesen egyeztetéssel kívánják rendezni.

Jelen szerződésre — melyet a Felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, aláírásukkal jóváhagyólag ellátták — egyebekben a Polgári Törvénykönyv,
valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződés két példányban, egymással minden részben azonos tartalommal készült.

Szajol, 2015

Megrendelő Közszolgáltatást nyújtó
(ph.) (ph.)



Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről,
az intézmény 2015. évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL TV.78.* (5.) bekezdése szerint: „Az önkormányzat, amely közösségi
színteret, illetve közművelődési intézményt tart femi az e törvényben foglaltak alapján kiadja
az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét,
jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését.

Az intézmény szakmai munkáját meghatározó jogszabályok:

- 1 997.évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről

- 2012. évi CLII. tv a muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosításáról

- A vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
112/2009. (VIII.29.) FVM. rendelet módosításáról

- A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati
rendelet

- 50/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2014-ben 3 főállású alkalmazottja volt az intézménynek: 1 f~ó intézményvezető, 1 fő
könyvtáros és 1 fő IKSZT alkalmazott. Az intézmény vezetője teljesítette a Nemzeti
Művelődési Intézet által szervezett 60 órás közművelődési szakmai továbbképzés
követelményeit.
A szakmai munkánkat folyamatosan segítette közhasznú foglalkoztatott. A Harmónia
Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel partneri együttműködéssel 2-2 főt tudtunk
foglalkoztatni a kulturális közfoglalkoztatás keretében 2013.1 1.01-től 2014.04.30- ig és 2014.
szeptember 1-tő! 2015. február 28-ig.

Tárgyi feltételeink ebben az évben is tovább javultak. A szakmai munkához szükséges
eszközöket is tudtunk vásárolni: diavetítő, bábok, kézműves foglalkozások anyagszükséglete.
E mellett lecseréltük a függönyöket, szőnyeget vásároltunk a Ringató foglalkozáshoz,
mosógépet szereztünk be. A felújított nagyteremhez illő függönyt szereztünk be a színpadra,
amely előadások alkalmával jelenthet nagy segítséget. A Faluházban elkészült a külső
világítás.

Az „Innovatív Közösségi Napelem Hasznosítás” című LEADER térségek közötti
együttműködés pályázati projekt keretében a KOZOLD Alapítvány 1 napelem rendszert (5
kW) telepített a szajoli IKSZT épületére. A napelem rendszer várhatóan költségtakarékossá
teszi az intézmény energiafelhasználását.
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Közművelődési feladatok:

Az 1. számú táblázatból látható, hogy az előző évhez képest jelentős változás nem történt a
programok és a résztvevők számában. Nagyobb létszám csökkenés a tanfolyamok esetében
van, mert az előző évben a TAMOP pályázat keretében több informatikai és nyelvi tanfolyam
valósulhatott meg. A TAMOP -2.1.2-12/1/2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt keretében ebben az évben már csak egy
alkalommal volt lehetőségünk arra, hogy informatikai tanfolyamot szervezzünk. Sajnos ez az
Országos projekt 2014. augusztusában lezárult. A lakossági igények országosan és helyben is
jóval meghaladták a pályázati keret lehetőségeit. A projekt során használt 2 db számítógép az
intézményben működő eMagyarország Pont számára került átadásra.

2014. júniusában befejeződött a a TÁMOP 3.2.3.B-12/1-0161 sz. „Kreatív szolgáltatások és
programok az IKSZT-ben” című pályázatunk. Ennek keretében összesen 82 alkalommal
valósultak programok, amelyeken összesen 1024 fő vett részt (kommunikációs és önismereti
tréning, interaktív gyermekfoglalkozás, színházi előadás, kézműves foglalkozások, jóga) A
pályázati támogatás lehetővé tett, hogy a felsorolt programok minden esetben ingyenesek
voltak a résztvevők számára.

A szakmai feladataink ellátása mellett nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a településen
működő civil szervezetek, közösségek számára Segítséget nyújtsunk. Rendszeresen
szerveztünk szakmai napokat, ahol a JNSZM-i Civil Információs Centrum szakemberei
tartottak előadásokat (pénzügyi, könyviteli, adózási és jogi tanácsadás). Készítettünk a
számukra meghívókat, plakátokat, beszámo lókat, munkaterveket, dekorációt. Jelentős
számban valósultak meg együttműködésben programok a civil szervezetekkel.
Harmónia SZKKE: Labda nap, tankör, gyermeknap, nyári tábor, tavaszi és őszi szünetben
kézműves foglalkozások, 6 órás vetélkedő, Legszebb konyhakertek verseny
Együtt Egymásért Klub: Kézimunka és gobelin kiállítás, Országos Könyvtári Napok
Vöröskereszt: egészségügyi hónap rendezvényei, ismeretterjesztő előadás, szűrőprogramok.
Részt vettünk a Szegfű klub Barangoló című rendezvényén.

2012 2013 2014

Alkalom Létszám Alkalom Létszám Alkalom Létszám

Műsoros előadás - - 3 250 4 260
Táncos rendezvény 3 200 6 420 2 120
Ismeretterjesztő 10 200 23 527 34 766
Klubok 6 200 8 200 8 300
Tanfolyam 5 1105 16 4032 16 2670
Játszóház/játékház 20 476 22 385 26 474
Kiállítás 3 250 10 736 7 700
Vetélkedő 3 150 5 265 4 135
Nyári tábor - - 2 24 2 24

Külső szervek 26 1373 77 3517 61 3167
rendezvényei

1. sz. táblázat
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Új kezdeményezéseink 2014-ben:

„Gazdálkodj okosan — lépésről lépésre! Háztáji klubok megalakítása Jász-Nagykun
Szolnok megyében” elnevezéssel a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Irodája indított kezdeményezést. A klub elindításához csoportvezetőt kerestünk,
kezdetben sikertelenül. Foglalkozást szerveztünk, ahol a klub céljainak bemutatásán túl már
készítettünk is környezetbarát, takarékos és nagyon jól hasznosítható folyékony mosószert és
arcápoló krémet. A program nagyon jól sikerült, az egyik fiatal anyuka vállalta, hogy részt
vesz a szolnoki felkészítő foglalkozáson és a továbbiakban megpróbálja szervezni a szajoli
alkalmakat.

2014-ben a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, szakmai segítségével el kezdtük
feldolgozni, felkutatni a településünk helyi értékeit. A települési értéktár kialakításába
szerettük volna bevonni a lakosságot, ezért első körben minden civil szervezethez eljutattunk
egy kérdőívet. A kitöltött kérdőívek és a beszélgetések alapján szerveztük meg a Helyi
értéktár napot, melynek előadói a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Irodájának munkatársai voltak. A szakmai napot Hegedűs K. Ferenc „A Hegedűs
család királyi adománylevelei és egyéb iratai” valamint Tóth Sándor Zoltánné „Alföldi ízek”
előadása zárta. Mindkét előadás nagyon tartalmas és gondolatébresztő volt, amelyeket a
következő időszakban szeretnénk folytatni.

Könyvtári feladatok ellátása:

2014-ben a könyvtári állomány értéke 365.666 Ft-tal bővült Saját költségvetésből. A
könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 151.000 Ft—ot nyertünk, melyet Szintén
könyvbeszerzésre fordítottunk. Ebben az évben összesen 5 16.666 Ft-ot tudtunk új könyvek
vásárlására fordítani. Az év első felében nagymértékű selejtezést végeztünk a megyei
szakfelügyelet javaslatára. Az állomány tisztítása 2014. július 15-vel zárult le. Szöllősi József
Polgármester Úr jóváhagyásával.

Összesítő a könyvtárban selejtezett könyvekről:

Mennyiség Érték

Tecbnikai selejt szépirodalom 2035 83.085.-

Szakirodalom 1395 83.267.-

A selejtezett könyvek egy részét a szeptember 3-tól 7-ig megrendezett KÖNYVBÖRZÉN
100.-/db egységáron árusítottuk ki. Az ebből befolyt összeg 46.800 Ft (melyet
könyvbeszerzésre fordítottunk). Ebben az évben a Márai pályázat keretében 100.000 Ft
értékben volt lehetőségünk könyveket rendelni. A könyvek kiválasztása megtörtént, azonban
leszállítása csak 2015. január végén fog megtörténni a Könyvtárellátó információja szerint.

2014-ben 12 folyóirat (+ Néplap) állt az olvasóink rendelkezésére.
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Könyvtári programjaink 2014-ben:

- ~Olvasókölykök” címmel vetélkedőt szerveztünk felsős diákoknak.
Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényét dolgoztuk fel interaktív formában.
Célunk az volt, hogy a hetedik osztályosok számára kötelező olvasmányt
megkedveltessük a gyermekekkel.

- Óvodás csoportok számára folyamatosan biztosítottuk a lehetőséget a
könyvtárlátogatásra (Jeles napokhoz kötődően: farsang, Víz világnapja, Föld napja,
Egészségügyi világnap...).

- Könyvtári Napok rendezvényeihez (Internet Fiesta, Süssünk, süssünk valamit,...
Szajo 1 legidősebb zenészének bemutatkozása).

- Nagybetűs mesék címmel szerveztünk olvasást népszerűsítő programot 6-10 éves
gyerekek számára. 3Három tetszőlegesen kiválasztott nagybetűs mesekönyvet kellett a
kicsiknek elolvasniuk. A szorgalmas csemetéket ajándékkal jutalmaztuk.

- A könyvtári táborban — amely az IDŐGÉP tábor nevet kapta — a történelmi korokkal
ismertettük meg a táborozókat. Készítettünk együtt dínó parkot, agyag edényt,
megismerkedtünk a múmia készítésével, a lovagok korával és „Írógéptől a tabletig”
címmel készítettünk mini kiállítást. Emellett sok érdekes és játékos program valósult
meg (Vízirendészeti bemutató a Tiszán, Bátorságpróba kutyás bemutatóval).

- A könyvtárban a jeles napokhoz kapcsolódóan mini kiállításokat rendeztünk (A
magyar költészet napja, A népmesék napja).

Könyvtári for~a1mi adatok:

összesenből 14 éven
alatti

ÉV 2013 2014 2013 2014
Olvasók 408 579 148 131
száma

Könyvtárlátogatók 6649 9093 2453 3568
száma

Könyvtári 20653 18074 3531 3298
állomány kötet
száma:
Könyvbeszerzés 412.901.-Ft 542.499.-Ft - -

--folyóirat beszer. 1 17.950.-Ft

Előfizetett 7 12 3 2
folyóirat db.

Kölcsönzött 7807 8486 2343 3098
kötet száma

Helyben használt 2887 2861 1220 1717
dok. száma

Könyvtárközi 36 55 - -

kérés
2.sz. táblázat
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A Közössé2i Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve

Az intézményben elsődleges feladata, hogy az IKSZT pályázatban vállalt kötelezettségeknek
folyamatosan megfeleljen. A szolgáltatásokat és programokat a Vidékfejlesztési miniszter
84/2012. (VJII.2) VM. rendeletében megfogalmazottak szerint — az intézmény szolgáltatási és
programtervében kell ütemezni. 2015. első félévére vonatkozó munkatervet
2014. novemberében elkészítettük, melyet a NAKVI jóváhagyott.
A programokat, szolgáltatásokat az alábbiakban felsorolt kötelező feladatok szerint terveztük
be:

- Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
- Helyszín biztosítása civil szervezetek számára
- Egészségfejlesztési programok megvalósítása
- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása
- Allami Foglalkoztatási Szolgáltatások információs pont kialakítása
- Az iskolai felzárkózás segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn

túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára
- A gyermekek, különösen a 0-5 évesek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó

nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása

Az IKSZT szakmai feladatairól negyedévente elkészítjük az elektronikus beszámolót,
melynek tartalma: minden programról 3 db fénykép, statisztikai adatlap (gyermek és ifjúsági
programok esetében), jelenléti ív és egy rövid szöveges összefoglaló. A szakmai beszámolót
szintén a NAKVI hagyja jóvá, amelyről teljesítésigazolást állítanak ki.

A felsorolt programok, szolgáltatások mellett a hagyományos közművelődési feladatainkat is
ellátjuk: a település hagyományainak, közművelődési értékeinek megőrzése, gazdagítása,
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, közhasznú, praktikus, a
mindennapi életet segítő tanfolyamok kínálata, kulturális és közhasznú információk
biztosítása, civil szervezetek, közösségek számára tér biztosítása, munkájukat segítő
adminisztrációs feladatok ellátása.

2015-ben tovább folytatjuk a települési értéktárral kapcsolatos tevékenységet.
Törekszünk arra, hogy az Ertéktár kérdőív minél több emberhez eljuthasson, így több
információt kapjunk a települési értéktár kialakításához. Lehetőség szerint szervezünk olyan
programokat, amelyeknek célja a településünk értékeinek, hagyományainak a bemutatása.

A kötelező feladatok megvalósítását segítik azok az együttműködési kapcsolatok
amelyeket az elmúlt időszakban alakítottunk ki. A helyi civil szervezetekkel, közösségekkel
együtt tervezzük a programjainkat, számítunk a véleményeikre, javaslataikra és a részvételre
egyaránt. A Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája és a
Verseghy Ferenc Könyvtár módszertani munkatársaival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és
kapunk szakmai segítséget. (térítésmentes programok, Új kezdeményezések indítása)

A Faluházat érintő fejlesztés, hogy az udvaron elhelyezett mezőgazdasági
eszközökhöz ismertető tábla készül fotókkal és szöveggel. A Tiszai híd cölöposzlopai mellé
szintén készítünk egy „hídtörténeti” összeállítást, amely a háború utáni hídépítés folyamatát
mutatja be.

5



PROGRAMTÁBLÁZAT

PROGRAMOK: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Fotókiállítás 20.

Túri Tibor kertészmérnök 6.
előadása
Megyei IKSZT-k 18.
találkozója

Rendhagyó történelemóra 28. 12.

Víz Világnapja- 20.
ismeretterjesztő előadás
Véradás 23.

Téli népszokások, 14.
hagyományok-tárlatvezetés
Húsvéti készülődés- 3.
kézműves foglalkozás 7.
Legszebb konyhakertek 10.
verseny meghírdetése
Labda nap-ifjúsági program 02.
Vetélkedő fiataloknak *

Vidékfejlesztési 29. 19. 21. * * *

támogatások — fogadóóra

Nyelvtanulást fejlesztő * * * * * * * * * * * *

foglalkozások: hetente
szerdai napokon
Ringató klubfoglalkozások: * * * * * * * * * * * *

hétfői napokon kéthetente
Nyári szünidei programok 15- 3-
gyermekeknek 19. 7.
Napforduló ti~ira 26.
Kenyérsütés és tárlatvezetés 19.
Állatok Világnapjára *

programok:kiállítás,
kézműves foglalkozás,
rajzpályázat
Véradás 19.

Gyermekprogramok az őszi *

szünetben: csocsó, ping
pong, kézműves,
társasjátékok
Egészségügyi hónap 19- *

rendezvényi: gyermek és
ifjúsági programok
Adventi készülődés: * *

kiállítás, kézműves
foglalkozás

3.sz. táblázat
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Könyvtári feladatok:

A könyvtár az 1997. évi CXL.-, valamint a 2012. évi CLII. muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló törvény alapján működik. Az
intézmény megfelel a nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek:

- mindenki által használható és megközelíthető
- könyvtári szakembert alkalmaz
- rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiséggel
- rendszeresen a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva
- helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek
- statisztikai adatokat szolgáltat
- ellátja az alapfeladatokat.

A 2012. évi törvény új alapfeladatokat is meghatároz a már meglévőkhöz:
„. . .A nyilvános könyvtár:

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás

és az adatbázisokbó 1 történő információkérés lehetőségét
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez
- tudás-, információ-, és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.”

A 2014-es év végén elkezdődött az a folyamat, amivel csatlakozunk a Verseghy Ferenc
Könyvtár által használt Corvina Integrált Rendszerhez. Ehhez szükség van a könyvek
adatainak újbóli rögzítésére és a könyvek vonalkóddal való ellátására. Az ehhez szükséges
eszközöket (vonalkód leolvasó, vonalkód matrica) sikerült megvásárolnunk az önkormányzat
támogatásával.

A Corvina Integrált Rendszer előnyei:

- Könnyen lehet keresni más könyvtár adatbázisában.
- Azonnal tájékoztatni tudjuk az olvasót, hogy az általa kikölcsönözni kívánt könyv

megtalálható-e könyvtárunkban.
- Könnyen le tudjuk követni a kikölcsönzött könyvek útját.
- Többszörös igény esetén a könyvet előjegyzésbe tudjuk venni.
- A könyvtárközi kérést is gyorsabban tudjuk teljesíteni.
- A leltárt könnyebben tudjuk elvégezni, mert a teljes állomány digitálisan átlátható.

Ebben az évben is folytatjuk az egész könyvtári állomány tematikus átvizsgálását. A
megyei könyvtár szakmai véleménye alapján a régi, elavult, megrongálódott könyveket
kivonjuk az állományból. A költségvetésünkben betervezett keretösszegből és a pályázatokból
folyamatosan pótolni fogjuk azokat a könyveket, amelyek a magyar és világirodalom
szempontjából meghatározóak.
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A Ringató alkalmával, illetve a hétköznapokon is sok anyuka érkezik a könyvtárba
kisgyermekekkel. Az elmúlt időszakban is nagy figyelemmel kísértük és segítettük az
anyukákat: a gyermekeket játékokkal, színezőkkel foglaltuk le a könyvkölcsönzés idejére.
Múlt év végén sikerült diavetítőt, diafilmeket és sok szép bábot vásárolnunk. Szeretnénk
gyermekfoglalkozásokat szervezni ebben az évben is, mert azt tapasztaljuk, hogy
szülők/nagyszülők a gyerekekkel szívesebben jöjjenek a könyvtárba. A gyerekek pedig szép
élményekkel telve később is szívesebben látogatnak be a könyvtárba.

A helyismeret, helytörténet szempontjából fontos, Szajolról Írt cikket, fotót gyűjtjük, majd
rendszerezzük, illetve szolgáltatjuk olvasóink részére.

Csoportos foglalkozásokat, mesekuckót, lapozgatót ebben az évben is tervezünk óvodások
és kisiskolások számára. Szeretnénk, ha a könyvek szeretete, az olvasás élménye minél kisebb
korban rögzülne gyermekeinkben.

Az irodalmi jeles napokról ebben az évben is megemlékezürik az iskolások és civil
szervezetek bevonásával:

- 190 éve született Jókai Mór
- 110 született József Attila
- Kosztolányi Dezső évforduló
- Szabó Lőrinc évforduló

Célunk, hogy a diákok megkedveljék jeles költőink, íróink műveit.

2015-ben is bekapcsolódunk a Megyei Könyvtár által is kezdeményezett Internet Fiesta
(március) és az Országos Könyvtári Napok (október) szervezésébe. A tavalyi évhez hasonlóan
idén is végzünk igényfelmérést arra vonatkozólag, hogy az olvasóink milyen könyveket és
folyóiratok olvasnának szívesen az intézményünkben. Olvasóink a „kívánságlistára” Írhatják
fel a javasolt művek, folyóiratok címét. A javaslatokat már a 2015. évi beszerzéseknél
figyelembe vesszük. A folyóiratok rendelésénél a 2014 évben kért/keresett újságokra nagy
figyelmet fordítottunk. Így idén már 19 különböző témájú újság közül válogathatnak az
olvasóink. Gyermekeknek Dörmögő Dömötör, Kis Füles, fiataloknak Cosmopolitan, nőknek
Nők Lapja Konyha, Ridikül, Family, férfiaknak Kertbarát Magazin, Ötlet magazin...

Szintén az előző évben hirdettük meg a „Csere-bere fogadom” akciónkat, melynek keretében
sok könyv talált új gazdára. Az olvasók behozhatják az otthon feleslegessé vált könyveiket,
melyeket a folyosón egy szabadpolcon helyezünk el. Innen bárki elviheti, visszahozhatja,
cserélheti azokat. A könyvtárba látogatók szívesen választanak maguknak „csere-bere”
könyvet. Célunk ebben az évben is, hogy változatos programokkal minél több olvasót
csábítsunk be a könyvtárba, megkedveltetve az olvasást gyermekekkel és felnőttekkel.

Szajol, 2015. január 19.

Czékmási Csilla
ig.



Tájékoztató

Szajol Közsé2 Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 12-én tartandó ülésére

A közművelődés és szabadidős tevékenysé2 alakulásáról,
különös tekintettel a közsé2 ifjúsá2ának a helyzetére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az IKSZT Címbirtokosi Okirat illetve a vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM
rendelete együttesen határozzák meg azokat az ifjúsági feladatokat, szolgáltatásokat,
amelyeket el kell látni az intézményben.

Kötelező feladataink között szerepelt, hogy havonta minimum egy alkalommal a 12-29 éves
korosztály számára szabadidős programokat szervezzünk. A rendeletben meghatározott
programok közül szerveztünk sportprogramokat (ping-pong, csocsó, kosárlabda, szalag
torna), kézműves foglalkozásokat és vetélkedőket. Figyelmet fordítottunk arra, hogy az
iskolai szünetekben tartalmas és hasznos programokat kínáljunk. Ezeken az alkalmakon igen
változó létszámmal vettek részt a gyermekek. Hetente egy alkalommal az „iskolai
felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn túli tankört”
szerveztünk, amelynek célja az volt, hogy fejlessze a beszélt és Írott idegen nyelv
használatát.

Az IKSZT pályázat benyújtásakor a Harmónia SZKKE vállalta, hogy együttműködő
partnerként részt vesz az ifjúsági szakmai programok megvalósításában az intézmény
felújítást követően. Az elmúlt években folyamatosan kialakult egy partneri kapcsolat, amely
a gyermekeket és fiatalokat érintő programok közös megvalósítására épült. Ennek
megfelelően 2014-ben is a gyermekeket és űatalokat érintő programokat általában közös
feladatként valósítottuk meg.

A Harmónia SZKKE 2014-ban megvalósított projektjei:

- 2014. május 2-án első alkalommal szerveztünk „Labda napot” a Szent István Király
úton. Ez volt az első ilyen jellegű szabadtéri rendezvényünk, amely közös
programként valósult meg. Ezen az alkalmon az intézmény eszközeit használva
(szabadtéri mobil kosárlabda palánk, csocsó, ping-pong) különböző ügyességi és sport
játékokat próbálhattak ki a résztvevők.

- 2014. május 24-én a Nyárköszöntő gyermeknapon színházi előadás, kézműves
foglalkozás, légvár, íjászat, cserkészjátékok, arcfestés, jurtaépítés, mzfasíp készítés
várta a gyermekeket.
2014. június 30-ig két EVS önkéntes segítette a gyermek és ifjúsági szabadidős
programok szervezését. (vetélkedők, tankör, szalagtorna, kézműves foglalkozások)
Márta és Rafaela az itt töltött egy év alatt megtalálta a helyét a településen, mindketten
nagyon sokat változtak és fejlődtek. (magyar és angol nyelvtudás, kommunikációs és
együttműködési készség, empátia) Sok barátot szereztek, gyermekek, fiatalok és
idősebbek körében is. Tapasztalataink szerint ezek a kapcsolatok a projekt végén sem
fejeződnek be, így hozzájárulhatnak a helyi fiatalok személyes fejlődéséhez is.
(nyelvtanulás, készség és kompetencia fejlődés)
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Egyéb, a fiatalokat érintő foglalkozások, szolgáltatások a Közösségi Házban:
- számítógépes szolgáltatások, internet használat: rendszeresen veszik igénybe a

fiatalok.
- szombati napokon a cserkészgyermekek számára volt foglalkozás a Faluházban.

Nyáron 2 alkalommal sátoroztak a cserkészek a Faluházban, a foglalkozásokon
ismerkedtek a település természeti értékeivel és hagyományaival.

Ebben az évben több fiatal kereste meg az intézményt azzal a kéréssel, hogy az
érettségihez szükséges kötelező 50 órás közösségi szolgálatot itt szeretné teljesíteni. Az
önkormányzattal egyeztetve (melyik iskolának van szerződése) igyekeztünk ebben
segíteni. Osszesen 22 fiatal 323 órát töltött a Közösségi Házban hasznos tevékenységgel.
(könyvtári tevékenységek: könyvek szoros raktári rendbe sorolása, selejtezési lista
készítése, programok megvalósítása: vetélkedő szervezése, zsűrizés, kézműves és
sportfoglalkozások megvalósítása, idősek segítés- „Nagyi Net”, könyvtári tábor). Ez a
tevékenység jó alkalmat teremthet arra:
- hogy a fiatalokat bevonjuk a saját korosztályukat érintő programok szervezésbe,
- együttműködjenek más korosztályokkal is (gyermekekkel és idősekkel egyaránt)
- ismét elinduljanak a beszélgetések, kapcsolatok helyben is.
- kis közösségek alakuljanak ki (amelyek akkor is értékesek, ha alkalmiak)
- tapasztalatokat gyűjtsenek a munka világáról.

Szajol, 2015. január 19.

Czékmási Csilla
ig.



Tájékoztató

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 12-én tartandó ülésére

A sport- és szabadidős tevékenység alakulásáról,
különös tekintettel a község ifjúságának helyzetére

A Szajol Községi Labdarúgó Klub alapszabályában az egyesület céljai és
feladatai között szerepel „a lakosság sport iránti igényeinek felkeltése, a
versenyeztetés, a rendszeres sportoltatás, az ilyen irányú igények felkeltése...”,
az egyesület „gondoskodik a település lakosságának rendszeres testedzéséről és
sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak
sporttevékenységét.”
Mivel 2003 óta a klubnak csak labdarúgó szakosztálya van, a sportolás,
testedzés, a versenyeztetés alatt kizárólag a labdarúgást kell érteni. A
labdarúgáson belül ketté kell választani a versenyszerű és az „amatőr”, csak
kedvtelésből űzött játékot. Az amatőr minősítés a szó valódi értelmében persze
az igazolt, bajnokságban szereplő labdarúgókra is igaz, hiszen ők is mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükben űzik ezt a sportot.
A Szajol Községi Labdarúgó Klubnak jelenleg 7 korosztályban — U-7, U-9, U
11, Ul3/l4, U-l7, U-21, felnőtt férfi és női — több, mint 100 igazolt, aktív
labdarúgój a van. 2012 tavaszán alapított női csapatunkat a 2014/15-ős
szezonban is beneveztük a megyei bajnokságba. A három legfiatalabb
korosztálynak és a lányoknak heti 2, a többieknek heti 3 edzésük van. A
foglalkozásokat márciustól novemberig a sporttelep két füves pályáján tartjuk, a
7-11 évesek a téli időszakban a Kölcsey Iskola tornatermében edzenek. A 7-13
éves korosztály még nem szerepel bajnokságban, hanem tornákon vesz részt,
ezek száma változó. A Bozsik Egyesületi Program keretében évente 10 tornát
szervez részükre a Magyar Labdarúgó Szövetség, ezeken kötelező a részvétel,
emellett kb. ugyanennyi meghívásos rendezvényre nevezünk be. A meghívásos
tornák helyszíne nagyon változó, általában a Szolnok környéki tornákat
látogatjuk. Az U-14-es és annál idősebb korosztályok már a megyei Labdarúgó
Szövetség által kiírt és szervezett hivatalos bajnokságokban indulnak. A felnőtt
és az ii~úsági csapat tovbbra is a megyei I. osztály mezőnyében játszik, célunk
az, hogy a megye I-es színvonalat még hosszú évekig megtartsuk. Játékosaink
amatőrök, munka és iskola után járnak edzésre. A felnőtt keret tagjai Szajolból
és Szajol környékéről, főleg Szolnokról járnak edzésre. Az ifjúsági csapat
játékosainak zöme szintén szajoli, de itt is foglalkoztatunk a környékről érkező
fiatalokat. A fiatalabb korosztályok edzéseit szinte kivétel nélkül szajoli
gyerekek látogatják. Bátran mondhatom, hogy utánpótlás nevelésünknek
megyeszerte igen jó híre van, gyerekeinket szívesen látják más csapatok is,
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akikkel eljuthatnak olyan rangosabb tornákra, ahová egyébként nem. 2014
novemberében nagy örömünkre egykori játékosunk, Hans Attila profi
szerződést kapott a Ferencváros NB I-es felnőtt csapatánál!
Mint minden évben, 2014-ben is megrendeztük családi sportnapunkat, ahol
reggeltől estig gyerek, szülő, edző és szurkoló együtt rúghatta a labdát, vagy a
közös ebéd után beszélgethettek egy nagyot, amire máskor ritkán van lehetőség.
2014 áprilisában ismét benyújtottuk pályázatunkat a látvány csapatsportok
támogatásáról szóló TAO-s pályázatra. A Magyar Labdarúgó Szövetség
támogatásra érdemesnek tartotta a benyújtott szakmai anyagot, és 3,4 millió
forint támogatást szavazott meg a Labdarúgó Klubnak, főleg az utánpótlás-
nevelés céljaira. 2014. december 31-ig ebből az összegből csak 1,5 millió
forintot sikerült realizálni, de a tavasz folyamán még van lehetőségünk a
fennmaradó rész megszerzésére. A támogatási összeget legnagyobb részben
felszerelés vásárlására, ezen kívül teremtornák nevezési díjaira, utaztatásra, az
utánpótlás-edzők díj azására fordítottuk.
2012 decemberében az Onkormányzat segítségével Leader-pályázatot
nyújtottunk be a pálya és kiszolgáló helyiségeinek felújítására. A pályázat
eredményes volt, 2013 nyarán elkezdődtek a munkálatok a pályán. Az ősz
folyamán elkészült az öntözőberendezés, a pályavilágítás, a labdafogó háló, a
játékos kijáró, helyükre kerültek a kispadok és a nézőtéri padok. Megtörtént a
pálya talajának műtrágyázása és füvesítése. 2014 július-augusztusban, a
munkálatok második ütemében az öltözők, a zuhanyzók felújítására, a
nyílászárók cseréjére került sor. 2014. szeptember 20-án megtörtént a felújított
sporttelep átadása is.

Szajol, 2015. február 3.

Kun Mihály
elnök, Szajol KLK



Szajol Község Önkormányzata
Alpolgármesterétől
5081. SzajoL, Rózsák tere 1.

TÁJÉKOZTATÓ

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február 12-én tartandó ülésére

Beszámoló a településen működő civil szervezetek
2014-ben végzett munkájáról

Településünkön 13 civil szervezet működött 2014-ben, akiknek a munkája, támogatása nélkül
elképzelhetetlenek Szajol község programjai.

Civil szervezet Civil szervezet vezetője

1. Labdarúgó Klub Kun Mihály

2. Tiszakanyar Horgász Egyesület Andó Tibor

3. Polgárőr Egyesület Sugár Antal

4. Csiribiri Alapítvány Benedekné Trecskó Beáta

5. Szajoti Kisdiákokért Alapítvány Wesniczky Antal

6. Harmónia Egyesület Makainé Tóth Erzsébet

7. Szajoti Vasutaskör Egyesület Szöllősi Józsefné

8. VSZ Nyugdíjas Alapszervezet Bodnár János

9. Községi Vöröskereszt Kiss Istvánné

10. Őszirózsás Klub Körmendi Istvánné

11. Vasutas Nyugd. „Szegfű” Klub Ivánovics János

12. Mozgáskorl. Szajoli Csoportja Fejes Károlyné

13. Együtt Egymásért Klub Hegedűs Imréné

2014-ben is folytatódott a civil szervezetek sokszínű tevékenysége.
A tagság összetételétől függően érdeklődésük, munkájuk esetenként bővült is. Minden klub
köszönti a névnaposait, születésnaposait, kerek házassági évfordulókat. Több klubunk
rendszeresen látogatja más település klubjainak rendezvényeit is.
Kulturális tevékenységükben a színházlátogatáson túl előadásokat szerveztek „Szentek a
művészetben” címmel, többet egészségügyi témában is. Jártak az Operában, ahová bérletet
vásároltak (24 db).
Civil szervezeteink a 2014-es esztendőben még több lehetőséget találtak az együttműködésre.
Kölcsönösen segítették egymás munkáját, látogatták programjaikat. A gyerekek műsoraikkal
színesítették a rendezvényeket, ezzel kapcsolódva a község közéletéhez. Ezt folytatni kell
2015-ben is.
Új, jól sikerült kezdeményezések is voltak. Disznóvágás, Barangolás Szajolban,
palacsintasütés az iskolásoknak is. A Mozgássérültek csoportja Rómában járt. A
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Vöröskeresztes aktívák támogatásával novemberben ingyenes szűrővizsgálatok adtak
lehetőséget több száz szajoli lakosnak arra, hogy egészségügyi állapotáról tájékozódni tudjon.
Az év során közösségi tereink közül megszépült és átadásra került a Vasutaskör, a sportpálya
egyes részei, ezzel is biztosítva a lehetőséget a kulturált rendezvény szervezésére. Evente,
klubonként egy rendezvényre ingyenesen kapják meg a termeket, szükség esetén a Vasutaskör
Egyesület eszközkészletét is.
Sok helyen probléma az idősek elmagányosodása. Egyedül maradnak, gyermekeik még
dolgoznak, így kevés idő jut az idősekre.
Az idősek kiubja és a községben működő más klubok arra törekszenek, hogy mindenki
találjon magának megfelelő társaságot, mozduljon ki otthonról, és ereje és egészségi állapota
függvényében vegyen részt a rendezvényeken. Januártól-decemberig színes programok várják
az érdeklődőket.
Továbbra is támogatja Önkormányzatunk a civil szervezeteket. Civil szoba működik, telefont,
faxot használhatnak, ügyes-bajos dolgaikat segítséggel intézhetik mind az Onkormányzatnál,
mind a Közösségi Házban.
Az elmúlt időszakban évi 2 millió forint anyagi támogatást is tudtunk biztosítani, melynek
elszámolása megtörtént.
Minden civil szervezetnek törekedni kell arra, hogy működésükhöz Saját bevételeket
szerezzenek. Akadnak jó, követendő példák, azonban néhány esetben ezen változtatni
szükséges.
A TCK elfogadott munkaterv szerint ülésezett, az ülésekről emlékeztetők készültek.

TCK 2015. évi munkaterve

Napirend Tervezett időpont

- 2014. év eseményeinek ismertetése, beszámoló
elfogadása ‚1. ‚ . ‚ Januar

- 2015. evi tervek egyeztetese
- TCK munkatervének elfogadása

2. - Majális feladatai, vállalások Április

3. - IX. Falunap programjai, jelentkező feladatok Ji~nius eleje

- Szent István napi rendezvények .

4. .. .‚„‚.. . Augusztus eleje
- Szureti bal elokeszuletei

5. - Decemberi ünnepek előkészítése November

6. - Az éves munka értékelése December vége

A civil szervezetek 2014. évi munkáját, és a 201 5-ös év tervezett rendezvényeit a mellékelt
táblázatok mutatják.

A tájékoztatót a TCK a 2015. január 27-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására!

Szajol, 2015. február 2.
:~e4~L~~- ;~LJ~C’~L~

Bernát JuHanna
#1alpolgármester

TCKelnök
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CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

2014.

TÁMOGA
Sor- CiVIL SZERVEZET MEGÍTÉLT FELOSZTHATÓ TÁSI
szám TÁMOGATÁS 2.000.000 Ft SZERZŐDÉS

SZÁMA

SZAJOLI KISDIÁKOKÉRT1. 1ÍTVÁNY 180.000 1.820.000 1/2014

2. LABDARÚGÓ KLUB 500.000 1.320.000 2/2014

3. POLGÁRŐR EGYESÜLET 200.000 1.120.000 3/2014

4. HARMÓNIA EGYESÜLET 80.000 1.040.000 4/2014

5. MOZGÁSSÉRÜLTEK CSOP. 80.000 960.000 5/2014

TISZAK~NYAR HORGÁSZ6. EGYESÜLET 40.000 920.000 6/2014

7. EGYÜTT-EGYMÁSÉRT KLUB 50.000 870.000 7/20 14

8. CSIRIBIRI ALAPÍTVÁNY 70.000 800.000 8/2014

9. ŐSZIRÓZSÁS KLUB 80.000 720.000 9/2014

10. SZEGFŰ KLUB 50.000 670.000 10/2014

11. VÖRÖSKERESZT SZERVEZET 90.000 580.000 11/2014

12. LABDARÚGÓ KLUB 500.000 80.000 12/2014

13. VASUTASKÖR EGYESÜLET 80.000 0 13/2014

ÖSSZESEN: 2.000.000 0

A VSZ Nyugdíjas Alapszervezet más forrásból részesült támogatásban.



2014. ÉVI PROGRAMOK

Civil szervezet Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

06. 04.
Fáklyás Szajoli Trianon „VízreKÖZSÉGI

Március 15. Barangolás 06. 28. Szajol» Augusztus 20. Október 23.RENDEZVÉNYEK felvonulás
Majális Falunap

12.31.01.30. 04.26.
Alapítványi

csmmnu Farsang Sportnap BálALAPÍTVÁNY
A Szajoli Tiszavirág Óvoda és a község éves programjának támogatása.

Látogatás az Tavaszváró Szegedi Eü. hónapon való részvéteL Karácsonyi
Beszámoló: Idősek Eü. előadás kulturális Séta a Falunap Szabadtéri
Eü. előadás Klubjába Lelki műsor Tanösvényen Közös Színház Keresztrejtvény- Vöröskeresztes vetélkedő ünnepség

fejtó verseny Reformételek készítése,DVD-ről Farsangi egészség Kézimunka Nyársalás ebédfózés StrandEGYÜTT
2. EGY1’I&SÉRT KLUB táncház kiállítás Kisújszállás kóstolása.

Minden hónapban névnapok, születésnapok megünneplése, közös játék, előadások.
Klubnapok minden hónap utolsó szerdáján 14,00 — 16,00.

05.02.
Hagyomány- 04.18. Labda nap

Egyesületi Közgyűlés Közgyűlés Bejgli sétaőrző Hatórás Nyárköszöntő kirándulás
disznótor vetélkedő Gyermeknap IIIARMÓNL4

~ EGYESÜLET Ifjúsági nap I
Negyedévente Holdfényséta, Közgyűlés.
Péntekenként ping-pong, csocsó, szabadidős foglalkozás.
Szombatonként cserkészfoglalkozás.

06. 07.
Bajnoki labdarúgó mérkőzések. Ünnepélyes Bajnoki labdarúgó mérkőzések.

Téli teremtomák minden I pályaavató Felkésziilési
4. LABDARÚGÓ KLUB korosztálynak. Bozsik program. 06. 08. mérkőzések Bozsik program. Teremtornák

Családi
Megyei női bajnokság focinap Megyei női bajnokság

04. 26. I ~yák napja 09. 06.
12. 13.N0flSP Zenés I csoport- Autóbuszos Zenés

MOZGÁSSÉRÜLTEK gyűlés rendezvény keretében kirándulás ‚
- I gyűlés Kirándulás rendezvény

~ Gyógyűirdő évforduló Vöröskeresztes Zenés

5. SZAJOLI keretében (községi I Kisújszállás- Bogács Roma 20 éves
~ vetélkedő rendezvény

(klub szintű)CSOPORTJA szintű)

Minden hónap első keddjén csoportgyűlés.
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2014. ÉVI PROGRAMOK

Civil szervezet Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Múzeum -

látogatás

01 02. 22. Kirándulás Barangolás Hajdú- Idősek Egészség 12. 06.Szajolban szoboszló Kirándulás Salgótaiján Szüreti világnapján hóriapján való Karácsonyi• “ Farsangi bál Nőnapi Szanda
Vezetőség- Közösségi H. rendezvény szőlősre Gyermeknap Gyógyfőrdő- Hodászra Tiszatenyő felvonulás és való részvétel

évzáró6. ŐSZIRÓZSÁS KLUB választás (társklub) Népdalkörök Anyák napja látogatás bál részvétel Színház- rendezvény
Kisújszállás Kirándulás Besenyszög látogatásminősítő

versenye
Minden hónapban klubtalálkozó: névnaposok, születésnaposok köszöntése.
Minden hétfőn énekkar.

POLGÁRŐR
« EGYESÜLET Szolgálatok és községi rendezvények biztosítása.

Szülők
SZAJOLI F Nevelők

8. KJSDIÁKOKÉRT Bálja
ALAPÍTVÁNY A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola és a község éves programjának támogatása.

Három kuratóriumi ülés megtartása.

Disznóvágáson Cirkusz
való részvétel Vasutasnap Társklubok Előadás

látogatás Szentek a Előadás Társklubok rendezvényei: Tiszaparti Előadás Eü. előadás
Vasutas

Beszámoló Nyugdíjas Nőnapi művészetben Barangolás Levéltár rendezvényei: Mezőtúr Találkozó Idősek
Szentes Világnapja Eü. hónap .Evzáró9. SZEGFŰ KLUB 2014-es Klubok rendezvény Múzeum- Szajolban meglátogatása Budapest Templom és Őszirózsások rendezvényen rendezvényei

rendezvényTársklubok látogatás Gyermeknap Poroszlói Szeged orgonatervek Országos
rendezvényei: Kirándulás as óvodában

kirándulás Kirándulás avatáson való Szüreti bálján való részvétel Színház-OperaVöröskeresztesSzövetsége Mezőhék Szolnokra való részvétel Tiszafóldvár
Rendezvénye Pécsre részvétel vetélkedő

Szolnok
Farsangolás

„Így
halásztunk

TISZAKANYAR Hegedűs Horgász- régen”Beszámoló, Környezet- György
10. HORGÁSZ verseny kiállítás

EGYESÜLET taggyűlés védelmi nap emlék- Tisza folyó Hello Hal
verseny rendezvény

támogatása
Mikulás

VASUTASKÖR Évi rendes Kuckója
~ EGYESÜLET közgyűlés Mindenki

Karácsonya
11. 29.

10. 20. Véradó
04. 29. Véradás .. ‚ 12.06.

Előadás unnepseg -

2 VÖRÖSKERESZT 03. 24. Megyei Gyűjtés aAllergia 06. 28. 10. 16.—Il. 30. rászorulóknak1 . SZERVEZET Véradás Elsősegély- 05.17. Véradás Eü. hónap, ruhagyűjtés Karácsonyi
nyujtó Kocsord 10.24. Egész napos ingyenes
verseny .. . csomag

szures
Vöröskeresztes vetélkedő

13 VSZ NYUGDÍJAS Vasutasnap Vöröskeresztes
‘ ALAPSZERVEZET __________ vetélkedő

A 2013-ban végzett munka folytatása 2014-ben.



2015. ÉVI PROGRAMOK

Civil szervezet Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

06. 04.
KÖZSÉGI Fáklyás Trianon „Vízre

Március 15. Augusztus 20. Október 23.Majális 06. 27. Szajol»RENDEZVÉNYEK felvonulás
Falunap

CSIRIBIRI
1. ALAPÍTVÁNY

A Szajoli Tiszavirág Óvoda és a község éves programjának támogatása.

Tavaszváró Nyársalás Kirándulás
Vezetöség Kertész Gyermeknapi Gyulára Strandolás Keresztrejtvény- A Vöröskereszt által

„Ki-mit-tud”
szervezett eü. hónap Karácsonyozásbeszámolója Farsang ötletek meglepetés Falunap 2 napos I~isújszálláson fejtő verseny

HúsvétiPótszilveszter „Csere-bere” Bábelöadás Színház támogatásaEGYÜTT- ötletek2. EGYMÁSÉRT KLUB ovisoknak Gyulán

Minden hónapban névnapok, születésnapok rnegürmeplése, közös játék, előadások.
Klubnapok minden hónap utolsó szerdáján 14,00 — 16,00.

Legszebb Közgyűlés Kirándulás a
Hagyomány

konyhakert EVS projekt Pünkösdi Bál Kiskunságba Cserkész Évzáró
Angol tábor KözgyűlésKözgyűlés őrző disznó-

verseny inditása Nyárköszöntő Ifjúsági tábor i közgyűlés
vágás meghirdetése gyereknap vetélkedőHARMÓNIA

~ EGYESÜLET
Holdfényséta évszakokhoz kapcsolódva.
Szombatonként cserkészfoglalkozás a Faluházban.
Április 1-től nyelvtanulást fejlesztő foglalkozások.

Bajnoki labdarúgó mérkőzések. Bajnoki labdarúgó mérkőzések.

FelnőttTéli teremtornák minden Bozsik program. felkészülési Bozsik program. Teremtornák4. LABDARÚGÓ KLUB korosztálynak. .

Evzáró mérkőzések
Megyei női bajnokság. családi Megyei női bajnokság.

focinap

Nőnap I . Anyák napja Szept. 5., 19. KarácsonyI Aprilis 25.
MOZGÁSSÉRÜLTEK gyűlés I gyűlés J Mikulás

csoport- Zenés-táncos csoport- Autóbuszos kirándulás Zenés-táncos December 12.

Zenés-táncos5. SZAJOLI I keretében rendezvény keretében rendezvény rendezvény
CSOPORTJA I I

Minden hónap első keddjén csoportgyűlés.
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Civil szervezet Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Vezetőség Farsangi Nőnap Negyedéves Anyák napi Falunapon Második Szüreti Idősek eu. hónap Karácsonyi
rendezvényein záróköszöntés - való negyedévröl Kirándulás rendezvény világnapja való részvétel rendezvény

választás rendezvény beszámoló óvodások részvétel beszámoló
6. ŐSZIRÓZSÁS KLUB

Minden hónapban klubtalálkozó: névnaposok, születésnaposok köszöntése.
Minden hétfőn énekkar.

POLGÁRŐR
‘~• EGYESÜLET Szolgálatok és községi rendezvények biztosítása.

Szülők

S~JOLI Nevelők

8. KISDIÁKOKÉRT Bálja
ALAPÍTVÁNY A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a község éves programjának támogatása.

Minimális an két kuratóriumi ülés megtartása.

Múzeum-
Beszámoló Idősek Színház tárlat
2014-ről, Farsangolás látogatás Gyógyrnrdő Gyógyfürdő Tiszaparti világnapja Múzeum Évzáró

Budapesti Nőnap Kiállítás Gyermeknap Budapesti 2 napos Oyógyfürdő találkozó rendezvényen látogatás rendezvény
9. SZEGFŰ KLUB 2015-ös rendezvény Kirándulás kirándulás kirándulás való részvétel Eü. hónap

tervek előkészítés

Minden hónap 2. keddje klubnap.

TISZAKANYAR Horgász Két horgászverseny megrendezéseBeszámoló10. HORGÁSZ okmányok taggyűlésEGYESÜLET forgalmazása

Horgásztábor megszervezése

Mikulás

~ VASUTASKÖR Kuckója~ EGYESÜLET Mindenki
Karácsonya

Véradás
~‚ VÖRŐSKERESZTL. SZERVEZET Véradás Véradás

Eü. hónap rendezvényei

Vasutasnap

13 VSZ NYUGDÍJAS
. ALAPSZERVEZET

A 2014-ben megkezdett munka folytatása.


