
MUTATÓ

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Tár2y: Rendelet sz. Határozat sz.

1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1.
1/2014. (II. 5.) rendelet módosításáról

2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet 2.

3. Szajol Község Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó 3.
Szajol Község Onkormányzatának Gst. tv. 45.~ (1) szerinti
saját bevételei, valamint a Gst tv. 3. ~ (1) szerinti adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

4. Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről 3.
szóló rendeletről

5. Szajol Községi Önkormányzat 2015-10 19. évekre szóló 4.
Gazdasági Programjának elfogadásáról

6. Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi összesített 5.
közbeszerzési tervének elfogadásáról

7. A Rendőrség önkormányzati támogatásáról 6.

8. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 7.
önkormányzati támogatásáról

9. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 8.
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak
megállapításáról

10. A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd 9.
Hulladéklerakói Rekultivációjának Onkormányzati Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról

11. A Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményben, a 2015/2016. nevelési 10.
évre, az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról

12. A Szajoli Tiszavirág Óvoda 2015. évi nyári zárva tartásának 11.
meghatározásáról

13. A Szajol Községi Önkormányzat és a Harmónia Szabadidő 12.
és Kulturális Közhasznú Egyesület között létrejövő
Közszolgáltatási szerződés megkötéséről
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Tárgy: Rendelet sz. Határozat sz.

14. Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi
tevékenységéről, az intézmény 2015. évi munkatervének
elfogadásáról

15. Tájékoztató a közművelődés, a sport és szabadidős
tevékenység alakulásáról, különös tekintettel a község
ifjúságának helyzetére

16. Beszámoló a településen működő civil szervezetek 2014-ben
végzett munkájáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. február 12-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Hamar Vilmos, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit
k é p v i s e 1 ő k,
Dr. Bartók László jegyző,
Nem képviselő bizottsági tagok: Bordás Imréné, Dr. Kecsmárik László Pénzügyi és Ugyrendi
Bizottság tagjai, Fejes Károlyné Szociális, Ii~úsági és Kulturális Bizottság tagja
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Meghívottak: Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Czékmási Csilla Szajoli Közösségi Ház és
Könyvtár igazgató, Sinka Edit Szajoli Tiszavirág Óvoda mb. igazgató, Kun Mihály Szajol
Községi Labdarugó Klub elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó

Szöllősi József polgármester úr köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Külön köszönti az
ülésre meghívott vendégeket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fó képviselőből jelen
van7fő.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.

A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok változatlanul hagyásával, felvételre
javasolja nyilvános ülésen 12. napirendi pontként a Szajoli Tiszavirág Ovoda intézményébe a
2015/2016. nevelési évre történő óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról szóló
előterjesztést, valamint zárt ülésen 2. napirendi pontként a szajoli 6 14/5 brsz-ú,
önkormányzati tulajdonú földterület haszonbérbe adásáról szóló határozati javaslat
megtárgyalását.

Kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a nyilvános és zárt ülés napirendi pontjainak
megvitatásával.

7 fő igen szavazat

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendet:

A nyilvános ülés napirendje:

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

Bernát Julianna alpolgármester
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2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

3. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
megállapítására
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

4. Szajol Község Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó Stabilitási tv. 3. ~ (1)
szerinti határozata
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

5. Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

6. Szajol Községi Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának
elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Dr. Bartók László jegyző

7. Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

8. A Rendőrség önkormányzati támogatása
Előadó: Szöllősi József polgármester

9. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség önkormányzati
támogatása
Előadó: Szöllősi József polgármester

10. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásárokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési dijainak
megállapítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

11. A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói
Rekultivációj ának Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

12. A Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményébe a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai
beíratás időpontj ának meghatározásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

13. Szajoli Tiszavirág Óvoda 2015. évi nyári zárva tartási idejéről szóló döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit mb. igazgató
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14. A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel kötendő
közszolgáltatási szerződés
Előadó: Szöllősi József polgármester

15. Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről, az
intézmény 2015. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Czékmási Csilla igazgató

16. A közművelődés, a sport és szabadidős tevékenység alakulása, különös tekintettel a
község ifjúságának helyzetére
Előadó: Czékmási Csilla igazgató

Kun Mihály, a Szajol Községi Labdarúgó Klub elnöke

17. Beszámoló a településen működő civil szervezetek 2014-ben végzett munkájáról
Előadó: Bernát Julianna alpolgármester, TCK elnöke

18. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

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

Némethné Gerecs Judit Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke

2. A szajoli 614/5 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú földterület haszonbérbe adása
Előadó: Szöllősi József polgármester

INTERPELLÁCIÓ

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

Bernát Julianna: Az elmúlt hétvégén teljes sötétségbe borult néhány utca, nem volt
közvilágítás. Mit tehetnénk azért, hogy minél hamarabb történjen meg a szakaszhiba
elhárítása? A közúti jelzőlámpa is meghibásodott, nagyon veszélyes az átkelés a 4-es számú
főúton. Kinek kell jelezni?

Szöllősi József: A közvilágítási hibabejelentéssel kapcsolatosan a meghibásodott
lámpatesteket az ENERIN javítja. Számítógépen keresztül, a KOVIKA Közvilágítás
hibabejelentő portálon keresztül adjuk le, melyet a lakosság is használhat, ha van
bejelentkezői jelszója a bejelentőnek. Az önkormányzatnak van, a műszaki kollégánk az első
munkanapon bejelentette, és három órán belül megtörtént a javítása. Jelezni kell hétvégén a
kollégának és megteszi a szükséges intézkedést. A közlekedési jelzőlámpa felújítás előtt áll.
Ha nem működnek, akkor először a közlekedési hatóságnak kell bejelenteni, a hatóság értesíti
a megfelelő alvállalkozót, aki megjavítja a jelző lámpát.

Van-e még további kérdés?

Nincs.
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Kérem, aki elfogadja az interpellációs kérdésekre adott választ, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért, és az interpellációs kérdésre adott választ tudomásul veszi.

1.! N a p 1 r e n d
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
és az e1vé~zett tevékenysé2ről
(A tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletét képezik!)

Szöllősi József: Rimóczi Ágnes helyett Joó Zsuzsanna lett a területi újságírónk, egyre több
cikk jelenik meg a Néplapban községünk életéről. Tiszapüspöki polgármesterével
terepbejárást végeztünk, az ötös és hatos holtág között gát épül, így kialakíthatók lesznek
horgászhelyek Tiszapüspökiben is. Nagy érdeklődés volt a Megyei Hungarikum és Magyar
Ertéktár Gálán Szolnokon, Szajolban is meg kell alakítanunk az értéktár bizottságot. A
Telekom területi képviselőjével tárgyaltam hálózatfejlesztési ügyben, optikai kábelt
szeretnének lefektetni. Uniós pályázat finanszírozza, Szajolt jelölték ki referencia
településként, ősszel írják ki a pályázatot. Az egyháztanács ülésén pályáztunk a templom
felújítás második lépcsőjére, negyven milliós a pályázat.

Bernát Jutianna: Nincs szóbeli kiegészítésem.

Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény?

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

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a két tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

2.! N a p i r e n d
Az Onkormányzat 2014. évi költséEvetéséről szóló 1/2014. (II. 53 rendelet módosítása
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A rendező tételeket tartalmazza a tervezet, az együttes bizottságok
támogatják elfogadását. Van-e kérdés?

Kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a
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Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(II.12.) rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 5.) rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

3./Napirend .

Előterjesztés Szajol Közsé2 Onkormányzata 2015. évi költs&vetésének megállapítására
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen részletesen megvitattuk a rendelet-tervezetet,
merült-e fel valakiben kérdés, vélemény?

Kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015.(II.12.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

4./ N a p i r e n d
Szajol Közsé2 Onkormányzatának 2015. évre vonatkozó Stabilitási tv. 3. ~ (1) szerinti
határozata
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Törvényi előírás szerint kell elkészítenürik három évre előre, együttes
bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot is megtárgyaltuk, a bizottságok támogatják a
határozati javaslat elfogadását. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II. 12.) határozata

Szajol Község Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó
Szajol Község Onkormányzatának Gst. tv. 45. ~ (1) szerinti saját bevételei,

valamint a Gst. tv. 3.~
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összege

ezer Ft-ban
2016 2017 2018

1 Helyiadók 217000 217000 217000
Onkormányzati vagyon értékesítéséből és

2 hasznosításából származó bevétel 4 000 4 000 4 000
3 Osztalék, hozam, koncessziós díj

Tárgyi eszköz értékesítéséből származó
4 bevétel
5 Bírság, pótlék és díjbevétel
6 Saját bevétel összesen 221 000 221 000 221 000

Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési
7 kötelezettsége
8 Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség
9 Rövid lejáratú fizetési kötelezettség

10 Fizetési kötelezettség összesen O O
11 Fizetési kötelezettség aránya 0% 0% 0%

Felelős: Szöllő si József polgármester
Határidő: Folyamatos

5./ N a p i r e n d
Szajol közs& szociális ellátási és szol2áltatási rendjéről szóló rendelet
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A rendelet-tervezet megvitatásra került az együttes bizottsági ülésen, akik
támogatják az elfogadását. Van-e kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért,
kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a



7

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(II.12.) rendelete

Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

6./Na I3irend
Szajol Közsé~i Onkormányzat 2015-2019. évekre szóló Gazdasái~i Pro~ramjának
elfo2adása
(Irásos határozati javaslat és gazdasági program a jegyzőkönyv melléklete!)

SzöHősi József: A gazdasági programot is megvitattuk az együttes bizottsági ülésen. Az
útépítéssel kapcsolatosan kaptunk kettő levelet, melyet szeretnék felolvasni. Az egyik levél a
Tisza úti lakosoktól, a másik levél a Szél úti lakosoktól. (Felolvasta a leveleket!) A
programban tervezzük az útalap megépítését a Tisza úton, azonban a Szél úti aszfaltozást
nem, Ugyanis a Szél úti házakat meg lehet közelíteni aszfaltúton. Esetleg azon a bizonyos
szakaszon betonlapokból lehetne járdát készíteni. Irásban fogom tájékoztatni az érintetteket,
hogy mikorra várható a fejlesztés. Van-e kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a bizottsági ülésen elfogadott
módosításokkal együtt a határozati javaslattal egyetért.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2015. (II. 12.) határozata

Szajol Községi Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának
elfogadásáról

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szajol Községi Önkormányzat 2015-2019.
évekre szóló Gazdasági Programját a melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Irattár

7./ N a p i r e n d
Szajol Közsé2i Onkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfo2adása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
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Szöllősi József: Törvényi előírás alapján elkészítettük a közbeszerzési tervet, melyet az
együttes bizottsági ülés is megvitatott. Van-e kérdés, vélemény?

Amennyiben nines, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért.
7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2015. (II. 12.) határozata

Szajol Községi Önkormányzat
2015. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

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

A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. ~ (1) bekezdése értelmében elfogadja
az önkormányzat 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

8.! N a p i r e n d
A Rendőrség önkormányzati támogatása
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A hagyományokhoz híven, idén is szeretnénk körzeti megbízottaink munkáját
segíteni üzemanyag költség támogatással, havi bruttó 18.000,- Ft-tal. Az előző évi elszámolást
is megkapta önkormányzatunk, az együttes bizottságok is támogatják a határozati javaslat
elfogadását. Van-e kérdés, vélemény?

Nincs.

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015. (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: Szöllő si József polgármester

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

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

9./ N a p 1 r e n d
A Jász-Na2ykun-SzoJnok Me2yei Pol2árvédelmi Szövetsé2 támo2atásával kapcsolatos
döntés
(Irásos javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

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

Nincs.

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
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Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015. (II. 12.) határozata

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi 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 tüzvédelmi 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 Szöllő si 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
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség

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

10./ N a p i r e n d
A Szolnoki Kistérs& Többcélú Társulása által biztosított személyes 2ondoskodást nyújtó
ellátásárokrólg azok i~énybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak
rne2állapítása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen is megvitattuk a napirendi pontot. Nálunk a
nappali szociális ellátás ebéddel 610,- Ft/nap lesz március 1 -től. A bizottsági ülésen felmerült
javítást jelezni fogjuk a társulás felé és javaslom, hogy így fogadjuk el az előterjesztést. Van-e
kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2015. (II. 12.) határozata

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

megállapításáról

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: Szöllő si 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

11.! N a p i r e n d
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hutladéklerakói
Rekultivációj ának Onkormányzati Társulása Társulási me2állapodásának módosítása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Törvényi változások, illetve személyi változások teszik szükségessé a
megállapodás módosítását. Van-e kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015. (II. 12.) határozata

a Szotnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói
Rekultivációj ának Önkormányzati Társulása

Társulási Megállapodás módosításáról

Szajo 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a következő határozatot
hozza:
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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 Ügyvivő Tanácsot a Társulási Tanács munkájának
előkészítésében való további közreműködésre;

2.3. a Szajol Község Önkormányzatának 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
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
Rákó czifalva 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-Szajo l-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói

Rekultivációjának Onkormányzati Társulása
3. Irattár
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12.! N a 1 i r e n d
A Szajoli Tiszavirá2 Ovoda intézményébe a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai
beíratás időpontjának me2határozásáról
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Sinka Edit: Törvényi előírás alapján az óvodába történő jelentkezés módjáról és a felvételi
időpontról történő döntés a fenntartó hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően készítettük elő
javaslatunkat a képviselő-testület számára. Az óvodába történő beiratkozást 2015. május 11-
től május 15-ig tervezzük. Kérem a képviselő-testületet ajavaslat támogatására.

Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés,
vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2015. (II. 12.) határozata

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

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szajoli Tiszavirág
Ovoda intézményben, a 2015/2016-os nevelési évre történő óvodai beíratás időpontjáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág Óvoda
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 fenntartóhoz.

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 kifüggesztéséről, 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
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Határidő: 2015. március 30.

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

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

13.! N a p i r e Ii d
Szaj oil Tiszavirá2 Ovoda 2015. évi nyári zárva tartási idejéről szóló döntés
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: A határozati javaslatban megfogalmazásra került a nyári zárva tartási időszak,
van-e a meghívott óvoda igazgató asszonynak ezzel kapcsolatosan szóbeli kiegészítése?

Sinka Edit: Nincs szóbeli kiegészítésem.

Szöllősi József: Kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2015. (II. 12.) határozata

A Szaj oil 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
szó ló 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.

A zárva tartás utáni első nyitvatartási nap: 2015. augusztus 25. (kedd).
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Az óvodai zárva tartást megelőző ügyeleti óvodai ellátást

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

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

Határidő: 2015. május 22.

Felelős: Szöllő si József polgármester

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

14.! N a p i r e n d
A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú E~yesü1ettel kötendő közszo1~áltatási
szerződés
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Czékmási Csilla: Nincs szóbeli kiegészítésem.

Szöllősi József: A közhasznú minősítés elnyeréséhez szükséges, hogy a Harmónia Egyesület
közfeladatot tudjon ellátni. Van-e kérdés, vélemény?

Némethné Gerecs Judit: Nem volt időm áttanulmányozni a civil szervezetek működéséről
szóló törvényt, de szerintem eddig is a szerződésben rögzített feladatokat látta el a szervezet.
Miért kell akkor közszolgáltatási szerződést kötni?

Czékmási Csilla: A törvényi előírás alapján.

Szöllősi József: Merült fel valakiben még kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslattal.

6 fő igen szavazat

Tartózkodott-e valaki a szavazástól?

1 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodással egyetért és
megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2015. (II. 12.) határozata

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

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

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: Szöllő si József polgármester

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület

5081 Szajol, Kölcsey F. út 2.
3. Irattár

15. N a p i r e n d
Beszámoló a Szajoli Közössé2i Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenysé2éről. az intézmény
2015. évi munkatervének elfo2adása
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Czékmási CsiHa: Néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a tájékoztatót. Az elmúlt
időszakban ellenőrzés történt, szakfelügyelői vizsgálat. Az alapító okiratot és az SZMSZ-t
f~issíteni kell. Osszességében a szakfelügyeleti minősítés megállapította, hogy jól működik a
könyvtár, kiváló minősítést kaptunk Nagy sikert arat az úgynevezett baba-simogató program.
A fiatal anyukák örömmel és egyre többen hozzák be gyermeküket. Amennyiben további
kérdésük van, válaszolok rá.

Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, merült-e fel valakiben kérdés, vélemény?

Berkesiné Csin2er Gabriella: Az anyukáktól hallottam én is erről a programról. Lelkesedve
mesélték az új lehetőségeket. Továbbra is azt állítom, hogy a könyvtár által szervezett
programokon csak az nem talál elfoglaltságot, aki nem is akar. A kisgyerekektől a
nagymamákig, a saját maga korosztályával együtt lehet és tanulhatnak, játszhatnak. Jó munkát
kívánok a rendezvényekhez és gratulálok az elért eredményekhez.

Szöllősi József: Gratulálók a kiváló minő sítéshez, van-e még kérdés, vélemény?

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

7 fő igen szavazat
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

16.! N a p i r e n d
A közművelődés, a sport és szabadidős tevékenysé2 alakulása, különös tekintettel a
közs& ifjúsá~ának helyzetére
(Irásos tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletei!)

Kun Mihály: Szóbeli kiegészítésem nincs.

Bernát JuHanna: A beszámolóból kiderül, hogy az utánpótlás nevelés megyeszerte jó hírű a
klubnak és nagy sikereket is érnek el a gyerekek. Szomorú, hogy ezek a jó képességű
gyerekek nem erősítik tovább felnőtt csapatunkat.

Kun Mihály: Igen, a gyerekek elkerülnek tőlünk, középiskolába, f~5iskolára mennek. Nehéz a
16 éves korosztályú csapatot felállítanunk.

Némethné Gerecs Judit: Évek óta tárgyaljuk a sport és szabadidős tevékenységről szóló
tájékoztatót, sajnálom, hogy mindig csak a labdarúgásról szól. Bízom benne, hogy egyszer
szerepelni fog más sportág is.

Szöllősi József: A közművelődés és szabadidős tevékenység alakulásáról szóló beszámolóhoz
van-e szóbeli kiegészítés?

Czékmási Csilla: Nincs kiegészítésem.

Szöllősi József: Vélemény, kérdés fogalmazódott-e meg valakiben?

Amennyiben nincs, kézfeltartással jelezze, aki a kettő tájékoztatást elfogadja.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a két tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

17.! N a p i r e n d
Beszámoló a településen működő civil szervezetek 2013-ban v&zett munkájáróL a
tevékenys&ük jövőbeni lehetősé2eiről
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Bernát Julianna: A TCK üléseken vitatjuk meg, döntjük cl, hogy melyik civilszervezet
melyik hónapban szervezi meg a rendezvényeit. A tanácskozásokon a polgármester úr is
mindig jelen van, tájékoztatja a civil szervezetek vezetőit az aktuális helyzetről, változásokról.
Véleményem szerint jó együttműködés alakult ki a civilszervezetek és az önkormányzat
között. Táblázatos formában készítettem el a civilszervezetek rendezvényeit. Amennyiben
további kérdés van a beszámo lóval kapcsolatban, válaszolok rá.
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Szöllősi József: Példaértékű községürikben a civilszervezetek együttműködése és munkája.
Onkormányzatunk minden évben támogatja anyagi lehetőségeihez mérten rendezvényeiket.
Sok információt el tudunk juttatni segítségükkel a község lakó ihoz.
Megköszönöm az alpolgármester asszonynak a munkáját, hogy segítségével
együttműködésünk kiváló. A LEADER pályázatokon keresztül közel hatvan millió forint
értékű fejlesztés történt községünkben, melyet a civilszervezetek pályázataival nyertünk el.
További kérdés, vélemény van-e?

Nincs.

Kérem, aki egyetért a beszámolóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.

7 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a beszámolóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

18.! N a p i r e n d
Egyebek

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! A legközelebbi testületi ülésünket március 26-ra
tervezzük. 2015. február 14-én a Harmónia Egyesülettel közösen községi disznóvágást
rendezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk. A disznóvágás a faluházban lesz, a disznótor
pedig a Közösségi Ház és Könyvtárban. A fakivágásokról néhány szót: A Rózsák terén a
gesztenyefák betegek voltak, a Szajoli Krónikában is megjelentetünk egy cikket. A kerékpárút
mellett lévő erdősávból az allergiát okozó nyárfákat vágtuk ki. Terveinkben szerepel, hogy
tereprendezés után, oda fogjuk ültetni a 2014. évben születtek fáit. Dr. Bíró Zoltán Levente
doktor Úr tartós betegsége miatt, Dr. Imre Anikó fog helyettesítést tartani a Fő Út 32. szám
alatti rendelőben. Rendelési ideje: Hétfő, Szerda, Péntek: 15,00 órától — 17,00 óráig, Kedd:
8,00 órától — 12,00 óráig, Csütörtök: 13,00 órától — 16,00 óráig.

Van-e kérdés az egyebek napirendi pontjában elhangzott szóbeli tájékoztatómmal
kapcsolatosan?

Nincs.

Közérdekű bejelentést kíván-e valaki teuni?

Amennyiben nincs közérdekű bejelentés, nyílt ülésünk tárgysorozatával végeztünk,
mindenkinek megköszönöm az aktív munkáját, ülésünket bezárom, a Képviselő-testület zárt
üléssel folytatja munkáját.

Sző hősi J ef I . B~ Lászlo
polgármester egyző

K.m.f.
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

nyilvános üléséről

2015. február 12-én

1. Szöllősi József

2. Bernát Julianria

3. Berkesiné Csinger Gabriella

4. Hamar Vilmos

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Németlmé Gerecs Judit

polgármester

alpolgármester

képviselő
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S. ‚~

Dr. Bartók László jegyző
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Szociális, Hj. és Kult. Biz. tagja .~ I
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Nem képviselő bizottsá2i tanok:

Bordás Imréné

Dr. Kecsmárik László

Dr. Czifra Mária

Fejes Károlyné

Polgármesteri Hivatal részéről:

Szekeres Edit gazdaságvezető

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető
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Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
Tel./Fax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. február 12-én (csütörtökön) 16~3O órai kezdettel ülést tart,

melyre ezúton tisztelettel

meghivom.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A nyilvános ülés napirendje:

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

Bernát Julianna alpolgármester

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. CII. 5.) rendelet módosítúsa
Előadó: Szöllősi Józsefpolgánnester

Szekeres Edit gazdaságvezető

3. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítására
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

4. Szajol Község Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó Stabilitási tv. 3. ~ (1) szerinti
határozata
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

5. Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló rendelet
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Dr. Bartók László jegyző

6. Szajol Községi Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának
elfogadása
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Dr. Bartók László jegyző

7. Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester
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8. A Rendőrség önkormányzati támogatása
Előadó: Szöllősi József polgármester

9. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség önkormányzati
támogatása
Előadó: Szöllősi József polgármester

10. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásárokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak
megállapítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

11. A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói
Rekultivációjának Onkormányzati Társulása Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

12. Szajoü Tiszavirág Óvoda 2015. évi nyári zárva tartási idejéről szóló döntés
Előadó: Szö llős i József polgármester

Sinka Edit mb. igazgató

13. A Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel kötendő közszolgáltatási
szerződés
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

14. Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről, az intézmény
2015. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Czékmási Csilla igazgató

15. A közművelődés, a sport és szabadidős tevékenység alakulása, különös tekintettel a
község ifjúságának helyzetére
Előadó: Czékmási Csilla igazgató

Kun Mihály, a Szajol Községi Labdarúgó Klub elnöke

16. Beszámoló a településen működő civil szervezetek 2014-ben végzett munkájáról
Előadó: Bernát Julianna alpolgármester, TCK elnöke

17. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

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

Németbné Gerecs Judit Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke

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

Szajol, 2015. február 6.

Szöllősi
polgárme te’,



Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol. Rózsák tere 1.

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február 12-én tartandó ülésére

a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Dec. 19. Iskolai Karácsony
Hivatali Karácsony

20. Ovoclai Karácsony
22-jan. 4. Szabadság

Jan. 5. Joó Zsuzsanna bemutatkozó látogatása a Néplaptól
Apparátusi ülés

6. Terepbejárás Tiszapüspöki polgármesterével a holtág körül
7. Orvosi rendelő felújításának kooperációs bejárása
8. Soron kívüli testületi ülés

13. Sülyi Károly látogatása a Hivatalban
Rendkívüli nevelőtestületi ülés az óvodában

14. Kistérségi ügyek intézése
15. Az apparátusi dolgozók teljesítményértékelése
16. A védőnők költöztetése az iskolába
20. FIVB felkészítés a szolnoki helikopterbázison
22. Tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás

Tárgyalás a Telekom területi képviselőjével hálózatfejlesztés ügyében
Gulácsi István temetése Törökszentmiklóson
Magyar Kultúra Napja megemlékezés az iskolában

23. Félévi értekezlet az iskolában
27. Kistérségi elnökségi és tanács ülés

TCK ülés
28. Költségvetési egyeztetés az intézményvezetőkkel

LEADER közgyűlés Rákóczifalván
29. TSZB ülés Besenyszőgön

Könyvtár minősítő ellenőrzése
Farsang az óvodában

30. Ovodai félévi értekezlet
31. Megyei Hungarikum és Magyar Ertéktár Gála Szolnokon

Pótszilveszter a Könyvtárban

Febr. 2. Harmónia Egyesület közgyűlése a Közösségi Házban
3. Ujság szerkesztés
4. Kistérségi ügyek intézése
5. Testületi anyagok előkészítése
6. Iskolai farsang
8. Egyháztanács ülés
9. Fakivágás koordinálása a kerékpárút melletti közterületen

10. Kooperációs bejárás az orvosi rendelő felújításán
12. Bizottsági ülés

Testületi ülés

Szajol, 2015. február 12.



Szaj ol Község Alpolgármesterétől
5081. SzajoL Rózsák tere 1.
Tel./Fax: 56/446-447.

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. február 12-én tartandó ülésére

a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Jan. 5-6. Hivatali ügyintézés
8. Soron kívüli testületi ülés

12. Doni csata emlékére rendezett hálagyertya gyújtás
13-15. Anyagok áttekintése a beszámolóhoz

19. TCK ülés meghívóinak elkészítése, kiküldése
20. A 2014-es év támogatásainak áttekintése
22. Gulácsiné Molnár Etelka férjének a temetése

Magyar Kultúra Napja az iskolában
26. A beszámoló elkészítése
27. Fórum rendőrségi, áldozatvédelmi és gyámügyi szakemberek részvételével.

TCK ülés
29. Ovodai farsangon való részvétel
31. Hungarikum rendezvény Szolnokon

Pótszilveszter a Kultúrházban

Febr. 2-3. Hivatali ügyintézés
6. Farsang az iskolában
9. Megbeszélés az Ószirózsás Klub új vezetőjével

Az Együtt-Egymásért Klub rendezvényén való részvétel
10. Hivatali ügyintézés
12. Szociális Bizottsági ülés

Együttes Bizottsági ülés
Testületi ülés

Szajol, 2015. február 12.

Bernát JuHanna ‚ ~) )
alpolgármester \ ~!



Hatásvizsgálati lap

az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014. (II. 05.) rendelet
módosításáról szóló

/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások
A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési fZ5összeget
befolyásoló hatással nem bír, a szükséges évközi átvezetéseket tartalmazza.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei
nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására a költségvetés végrehajtása során felmerült indokolt eltérések
szabályozása és könyvelése miatt volt szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt.

Szajol, 2015. február 12.

Szöllősi ‚

polgármes er



Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (II. 12.) rendelet tervezete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 1/2014.(II.05.) rendelet módosítására

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

1.~.A központi támogatások bevételi többletét a Képviselő-testület az alábbiak szerint
engedélyezi: .

Szajol Községi Onkormányzat
Onkormányzatok elszámo lásai a központi költségvetéssel co fog
Köznevelési feladatok támogatása 423.-e Ft.
Szociális feladatok támogatása 23.600.-e Ft.
Helyi önkorm kiegészítő támogatása 2.363.-e Ft.
Központosított támogatások 962.-e Ft.
Egyéb működési célú tám.állam.házt.belülről -4.243.-e Ft.
Közfoglalkoztatás cofog
Személyi jellegű kiadások 7.000.-e Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok 1.000.-e Ft.
Más szerv részére végzett gazdasági szolg.cofog
Személyi jellegű kiadások 4.713.-e Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok 4.330.-e Ft.
Onkormányzatok igazgatási tev. cofog
Személyi jellegű kiadások 400.-e Ft.
Szociális jellegű támogatások cofog
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.700.-e Ft.
Köznevelési intézmények működtetése cofog
Felhalmozási kiadások 962.-e Ft.

2. ~. A többlet bevételek előirányzatát a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:
Szajol Községi Onkormányzat
Adó vám és jövedék igazgatás cofog
Iparűzési adó bevétel 28.000.-e Ft.
Onkormányzati vagyonnal való gazdálkodás cofog
Felhalmozási kiadások 20.000.-e Ft.
Közutak üzemeltetése cofog
Felhalmozási kiadások 5.000.-e Ft.
Iskolai intézményi étkeztetés cofog
Dologi kiadások 3.000.-e Ft.
Adó vám és jövedék igazgatás cofog
Gépjárműadó kp.-i költsvetést megillető része -12.000.-e Ft.
Elvonások, beuizetések -12.000.-e Ft.
Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel cofog
Allarnháztartáson belüli megelőlegezések 5.818.-e Ft.
Más szerv részére végzett gazdasági szolg.cofog
Személyi jellegű kifizetések 3.625.-e Ft.



Közfoglalkoztatás cofog
Személyi jellegű kifizetések
Ovodai ellátás, nevelés cofog
Irányító szervi támogatás
Onkormányzatok igazgatási tev. cofog
Irányító szervi támogatás

2.193.-e Ft.

2.700.-e Ft.

-2.700.-e Ft.

3. ~. Az Intézmények előirányzatainak módosítását a Képviselő-testület az
engedélyezi:
Szajoli Tiszavirág Óvoda
Ovodai nevelés cofog
Irányító szervi támogatás
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Felhalmozási kiadások
Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Könyvtári szolgáltatások cofog
Személyi jellegű kifizetések
Munkaadókat terhelőjárulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Szajoli Polgármesteri Hivatal
Onkormányzatok igazgatási tev. cofog
Irányító szervi támogatás
Személyi jellegű kiadások
Személyi jellegű kiadások
Választásokkal kapcsolatos cofog
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

alábbiak szerint

2.700.-e Ft.
1.580.-e Ft.

830.-e Ft.
290.-e Ft.

-120.-e Ft.
120.-e Ft.

-410.-e Ft.
410.-e Ft.

-2.700.-e Ft.
-2.700.-e Ft.
-1.000.-e Ft.

400.-e Ft.
430.-eFt.
170.-eFt.

4.~. (1) 1 *-2~ a kiadási és bevételi fóösszeget 44.923.-eFt-tal növelik.
(2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014.

december 31. nappal kell alkalmazni.

Szajol, 2015. február 05.

‚

Szollosi k sef
polgárme er

‚
~íkLászo
Yjegyző



INDOKOLÁS

Az Önkormányzat ./2015. (II. 12.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2014. évi költségvetését megáHapító, 1/2014. (II. 05.) rendelet
módosítására

1.~.-hoz

Az Önkormányzatot a központi költségvetésből többlet támogatás illette meg az év során, a
változott mutatószámok alapján. A központi költségvetéstől kapott támogatás bevételét és
annak felhasználást tartalmazza az 1.~., 23.105.- e Ft.összegben

2.~.- hoz

Az Önkormányzat költségvetésében 2014. év eltelt időszaka során realizálódott többlet
bevételeket tartalmazza a 2. *. 2014. évi iparűzési adóbevétel 28.000.- e Ft több az eredeti
előirányzathoz képest,valamint az év végén, a 2015. évre előleg illette meg az
önkormányzatot az államháztartáson belülről, közfoglalkoztatás és normatív finanszírozás
jogcímen. A többlet bevételek és azokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítását
tartalmazza a 2. ~. Osszege 21.818.-e Ft.

3.~.-hoz

Az Önkormányzat Intézményeinek előirányzat módosítását tartalmazza a 3.bekezdés. Az
Ovoda költségvetését 2.700.-e Ft.-tal növeli, a Hivatal költségvetését 2.700.-e Ft-tal
csökkenti.

4.~.-hoz

A rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és
bevételi fóösszeget 44.923.- ezer forinttal növeli.

Szajol, 2015. február 05.

Szöflősí!k . f
polgármes - r

Dr. 1~~’ ~ók László
Jegyző



Szajol Község Önkormányzata
Polgármesterétől
5081 Szajolg Rózsák tere 1.

Előterjesztés

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

Szajol Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítására

A költségvetés a 2014. évi tényleges teljesítési adatok fIgyelembevételével, a bevételi
források teljes körű felmérésével és a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. tv.
ismeretében készült.

I.

Változások a költségvetés készítésénél az előző évekhez képest

A 2014. évi C. tv. Magyarország 2015. évi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény az
államháztartásról (továbbiakban Aht.), annak végrehajtási rendelete, a 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXXIX.
törvény,(továbbiakban Mötv.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szó ló 2011. évi CXCIV
törvény, valamint 4/2013.(I.1 1.) Korm.rendelet az államháztartás számviteléről, határozza
meg az elemi költségvetés elkészítését.

Az elmúlt években sorozatosan jelentős változtatások történtek az Önkormányzatok
fInanszírozásában, intézményeinek besorolásában.
A költségvetési támogatások rendszere már 2013-ban áttért a feladat alapú finanszírozásra,
ennek pontosítása történt meg a 2014-es normatívákban és kötött felhasználása kötelező a
2015-ös év finanszírozásától kezdődően, lényegesen szigorúbb feltételekkel. Pl.: könyvtárak,
közművelődési feladatok támogatása esetén hetente egy szabadnapon vagy munkaszüneti
napon nyitva kell lennie, továbbá hetente egy alkalommal biztosítani kell a 21 óráig tartó
nyitva tartást.
Némiképpen változott a beszámítás alapmértéke, a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a.
(2014-ben 0,5% volt.) A beszámítás összege Onkormányzatunk esetében 48.885.978.- Ft, ami
10 millió Ft-tal több az előző évinél. (2014-ben: 38.677.400.-Ft.). Ennek összegét nem tudjuk
befolyásolni, a tárgyévet megelőző év májusi adóbevallás adatai alapján központilag
számolják. A bevallott iparűzési adóalap százalékában.
Köznevelési feladatok támogatása terén a feladatalapú finanszírozás érvényesül. A bér
támogatásának alapja az oktatási KIR jelentés. Az óvoda esetében mind a bérjellegű, mind a
működtetéshez kapcsolódó kiadások lefinanszírozásra kerülnek. Fel kell hívni a figyelmet
arra, hogy az iskola működtetésével kapcsolatos döntés a jelenlegi tanév végéig szól. A
Képviselő-testületnek döntenie kell majd a 2015. szeptemberben induló Új cikiusra
vonatkozóan. Ennek határideje valószínűleg 2015. június lesz. (Jelenlegi szabályozás szerint
március 31.)



2015. évben a legjelentősebb változás a szociális feladatok támogatásában, a segélyezésben
következik be. Az alapelv: segély helyett a munka, élesen elkülönülő állami és önkormányzati
felelősség. 2015. júliustól az FHT létszám 25%-a átkerül közfoglalkoztatásba. Március 1-től
az állam, a járási hivatalokon keresztül átveszi az aktív korúak ellátásának megállapítását és
folyósítását. Atkerül a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a
lakásfenntartási támogatás. Az ezzel kapcsolatos folyamatban lévő ügyiratokat március 06-ig
kell átadni az illetékes járási hivatalnak.
Önkormányzati felelősség: települési támogatás. Márciustól kerül bevezetésre, helyi rendelet
alapján, melyről a képviselő-testületnek legkésőbb február 28-ig kell rendeletet alkotnia. Ezen
a címen az alábbiak támogathatók: -lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése (
lakásfenntartási támogatás helyett),- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának
ápolását végző személy részére (méltányossági ápolási díj helyett), - gyógyszerkiadások
viseléséhez (méltányos közgyógy helyett). A települési támogatás forrása az Onkormányzat
saját bevétele, csak a szegényebb települések kapnak állami segítséget.
A 2015. évi költségvetésben települési támogatásra saját bevételeink terhére 10 millió Ft.
került tervezésre, a rendelet tervezet 8. sz. melléklete szerint.

Az állami „normatívákat” részletesen tartalmazza a rendelet tervezet 10. számú melléklete.

A törvényi változásoknak eleget téve készítettük el rendelet-tervezetünket. A 2015. évi
költségvetési rendelet tervezet a gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező
intézmények, valamint az önkormányzat kiadásait és bevételeit külön-külön címrendben
tartalmazza. Az ellátandó feladatok jogszabály által behatároltak, a feladatoknak megfelelően
készült az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények költségvetése.
Ennek megfelelően a rendelet tervezet mellékletei külön oszlopban tartalmazzák az
intézmények kiadásait és bevételeit.

„.
A költségvetési javaslat számszaki bemutatása

A 2015. évi költségvetési javaslat 574.03 1.-eFt-os bevételi és kiadási főösszeggel számol.
A bevételek és kiadások mérlegét az 1. sz. melléklet mutatja be, melynek részletezése a 2. sz.
melléklet.
Az intézményünanszírozás korrigálásával a költségvetési főösszeg 424.413.-e Ft.

1. Működési bevételek

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Részletesen a rendelettervezet 2. sz. melléklete, valamint a 10. számú melléklet
tartalmazza. Itt kerül számításra az állami normatíva, a közfoglalkoztatás támogatása, az
OEP fmanszírozás, valamint az EU-s pályázatok működési támogatása.
Szeretném felhívni a figyelmet a támogatások és az ellátandó feladatok
fmanszírozásának arányára. Az 1 .számú mellékleten láthatóak az intézményeink
kiadásai, míg a 11 .számú mellékleten az, hogy az adott kötelező feladatok ellátásához
mennyi finanszírozást kap Szajol.
Ezt 2015. évre vonatkozóan az alábbi táblázat foglalja össze:
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Önkormányzati
Kiadás Allami Egyéb Bevétel önrész(
összesen normatíva bevétel összesen Finansz.% bevétel-kiadás)

(ezer
(ezer Ft.) (ezer Ft.) Ft.) (ezer Ft.) bevétel/kiadás (ezer Ft.)

Tiszavirág Óvoda 62610 58936 58936 0,94 -3674
Közösségi Házés Könyvtár 11520 4447 3654 8101 0,70 -3419
Védőnői Szolgálat 7301 7300 7300 1,00
Gyermekétkeztetés 41750 22297 13000 35297 0,85 -6453
Hivatali létszám 50188 49006 1000 50006 1,00 -182
Iskola működtetés 10630 0 -10630
Szociális támogatások 10000 0 0 -10000

A feladat alapú finanszírozás alapján, az óvoda szinte teljes költségvetése biztosított.
2015-ben fejlesztésként az Ovoda alapítványával karöltve megvalósul az óvoda udvar
játszó eszközeinek beszerzése, melyhez 3 millió Ft. önkormányzati forrás került
betervezésre.
A Közösségi Ház és Könyvtár esetében ‘70%-os finanszírozás látható, figyelembe véve a

pályázatos támogatásokat is. Ilyen fmanszírozás mellett elvárt a bővített működtetés,
mely többlet költséggel jár. A költségvetésben dolgozóknak fizetendő túlmunkáért
történő díjazás nem került tervezésre.
Az étkeztetési feladatokhoz kapcsolódóan a támogatás és az ellátási díjak bevételei
mellett 6,5 millió Ft-os önkormányzati önrésszel kell számolnunk. Ez az összeg
csökkenő az elmúlt évek 10-13 millió Ft-os önrészéhez képest.
Az iskolaműködtetése 10,6 millió Ft., ebben az összegben felhalmozási kiadás is
szerepel, álmennyezet megépítése a folyosón, valamint számítógépek és interaktív tábla
beszerzése.
Szociális „települési támogatás” 10 niillió Ft.
Kistérségi megállapodás alapján, besenyszögi működtetéssel ellátott szociális feladatok
költségei, állami normatíván felül várhatóan 4 millió Ft. önkormányzati önrészt igényel.
Ez az összeg azonban korrigálásra kerül a 2014. évi maradvány összegével, aminek
hatására kb. felére csökken. Kiemelt feladat az ellátotti létszám bővítése, mellyel többlet
normatíva hívható le.
Egyéb kötelező önkormányzati feladatokhoz, a beszámítás nagyon magas összege miatt,
önkormányzatunk nem kap állami támogatást.

Közhatalmi bevétele 226.000.-eFt. Magába foglalja a helyi adóbevételeket és az
átengedett gépjármű adó 40%-át. Tervezés során adóbevételek esetében a 2014. évi
adóbevételek teljesítésének szintjén számoltunk.

Működési bevételek összege 21 .340.-eFt. Itt kerül tervezésre a bérleti díjakból származó
bevétel, valamint az intézményi térítési díjak bevétele.

2. Működési kiadások

A működési kiadások két nagy részre oszthatók, egyrészt személyi jellegű kiadások,
másrészt dologi kiadások. A működési kiadásokat a rendelet-tervezet 2. sz. melléklete
intézményenként részletesen tartalmazza, az Új előírásnak megfelelő rovatos bontásban.

- Személyi jellegű kiadások:
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Tervezéskor a személyi jellegű kiadások előirányzatáiiál a 2015. évi törvényi
előírásokon alapuló, kötelező személyi jellegű kiadásokkal számoltunk.

- Dologi kiadások: Tervezéskor figyelembe vettük a 2014. évi tényleges felhasználást,
ennek megfelelően készült a 2015. évi terv.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai: A rendelet tervezet 8. számú melléklete tartalmazza
részletesen.

5. Felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási jellegű bevétellel nem számolunk, a felhalmozási kiadások részletes
felsorolására a 7. sz. mellékletben került sor.
A több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető kötelezettségeinket tartalmazza a 4.számú
melléklet.

6. Létszám adatok alakulása

Az önkormányzat létszámát intézményenként és összesen a rendelet tervezet 9.sz. melléklete
tartalmazza. Az engedélyezett létszám 45 fő. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak
száma átlagosan 28 fő, együttesen a létszámkeret 73 fő. A melléklet tartalmazza a
közfoglalkoztatottak számát intézményenként is.

7. Költségvetési rendelet tervezet egyeztetése

Az önállóan működő intézmények vezetőivel a költségvetés készítése során folyamatos
egyeztetés történt, az elkészített rendelet tervezetet az intézményvezetők elfogadták. Az erről
szóló jegyzőkönyv az előterjesztés 1 .sz. melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet
elfogadására.

Szajol, 2015.február 02.



1.sz. melléklet

JEGYZŐKÖNYV
A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: Polgármesteri Hivatal
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Jelen vannak:
Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
Némethné Gerecs Judit iskola igazgató
Sinka Edit óvoda vezető
Czékmási Csilla közműv. intézm.vezető
Szekeres Edit gazdaság.vez.

Szöllősi József polgármester:

Köszönti a jelenlevőket. Elmondja, hogy a megbeszélés tárgya a 2015. évi költségvetési
előirányzatok egyeztetése. A rendelet tervezet részletes ismertetésére felkéri Szekeres Edit
gazdaság vezetőt.

Szekeres Edit:

Az intézményeket érintő előirányzatokat részletesen ismerteti. Elmondja, hogy az
előirányzatok tervezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően és az előző évi tényleges
teljesítések figyelembevételével került kialakításra. Felhívja a figyelmet a jogszabályi
változásokra, az Új finanszírozási rendre.

Némethné Gerecs Judit:

Az intézményünkre vonatkozó, működtetési előirányzatokat elfogadjuk. Továbbra is szigorú
gazdálkodás mellett folytatjuk működésünket. Mindenben számítunk az Onkormányzatra, a
lezajlott változásoktól fl~ggetlenül. Számít arra, hogy a Képviselő-testület a következő
tanévtől is vállalja az iskola működtetését.
Támogatom a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

Czékmási Csilla:

Az intézményünkre vonatkozó előirányzatokat elfogadom. Támogatom a 2015. évi
költségvetési rendelet-tervezetet.

Sinka Edit

Az intézményünkre vonatkozó előirányzatokat elfogadom. Támogatom a 2015. évi
költségvetési rendelet-tervezetet.
Orömömre szolgál, hogy a feladat alapú finanszírozás elegendő az óvoda működéséhez,
mindent megteszünk, hogy a költségvetés előirányzatait ne lépjük túl.
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Hatásvizsgálati lap

a Szajol Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló

/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások
A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható, közvetett hatásként az
önkormányzati gazdálkodás stabilitása pozitívumként jelenthet meg a lakossági
ellátások területén is.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása megfelelő stabil gazdasági hátteret biztosíthat az
önkormányzatnak és a lakosságnak is.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei
nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályi rendelkezések végrehajtása miatt volt
szükség.

VII. A rendelet alkahnazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt.

Szajol, 2015. február 4.

Szöllősi Jí
polgármeste



Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (II. 12.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

I. A rendelet hatálya

1.~. A rendelet hatálya kiterjed Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületére és bizott
ságaira, az Onkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban:
intézmények), az Önkormányzat által működtetett intézményre, az Onkormányzat központi
kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi szemé
lyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társa
ságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő elői
rányzatokból részesülnek.

II. Általános rendelkezések

2. ~. (l)A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbi (2)-(5) bekezdések
ben foglaltak szerint állapítja meg.
(2)Az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező Szajoli Tiszavirág Ovoda in
tézmény az 1. számú melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódá
sát az 1. számú melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2.sz melléklet
tartalmazza.

(3)Az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező Szajoli Közösségi Ház és
Könyvtár az 1. számú melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozó
dását az 1. számú melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2.sz mellék
let tartalmazza.

(4)Az önállóan működő,gazdasági szervezettel rendelkező Szajoli Polgármesteri Hivatal az 1.
számú melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1. számú
melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2.sz melléklet tartalmazza.

(5)Szajol Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételei és kiadásai az 1. számú
melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1. számú mel
léklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2.sz melléklet tartalmazza.

(6)Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költség
vetési kiadásait, kiemelt előirányzatonként tagozódva, összevontan tartalmazza az 1 .számú és
a 2. számú melléklet.

III. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. ~.(1) A Képviselő-testület a Szajol Község Önkormányzatának együttes, 2015. évi költség
vetésének
a) Költségvetési kiadási fóösszegét 5’74.03 1.- ezer Ft-ban,
Intézményfrnanszírozás nélküli kiadási főösszegét 424.413.- ezer Ft-ban,

- a felhalmozási célú kiadást 39.754.- ezer Ft-ban,
-a működési célú kiadásokat 384.659.- ezer Ft-ban,
ebből:
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- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- ellátottak juttatásait
- egyéb működési célú kiadásokat
- általános tartalék

b)Költségvetési bevételi főösszegét
Intézményfmanszírozás nélküli bevételi főösszegét
- a felhalmozási célú bevételt
- a működési célú bevételt
c) Költségvetési hiányt! többlet
d) Pénzforgalom nélküli bevételt
e) Költségvetési hiány/többlet pénzforgalom nélküli

bevételekkel
f) Finanszírozási műveleteket

Intézmény fmanszírozás
g) Kiadási és bevételi főösszegét
határozza meg.

160.074.- ezer Ft-ban,
37.876.- ezer Ft-ban,

160.387.- ezer Ft-ban,
13.500.- ezer Ft-ban,
6.000.- ezer Ft-ban,
6.822.- ezer Ft-ban,

574.03 1.- ezer Ft-ban,
424.413.- ezer Ft-ban,

0.- ezer Ft-ban,
424.413.- ezer Ft-ban,

0.ezer Ft-ban,
o ezer Ft-ban,

o ezer Ft-ban,

149.618.- ezer Ft-ban,
574.03 1.-.ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a
közfoglalkoztatottak létszámát, címenként a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő
testület.

(2) Az önkormányzat összevont és címenkénti költségvetési mérlegét az 1. sz., előirányzaton
kénti pénzforgalmi mérlegét, címenként, a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzatnak tervezett pénzrnaradványa nincs.

(5) Az Önkormányzatnak nincs önként vállalt feladata. Költségvetésében kötelező feladatok
és államigazgatási feladatok ellátása szerepel.

Az önkormányzat bevételei

4. ~. A Képviselő-testület a 3. ~-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti alábontását
az 1 .és a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.

5. ~. A Képviselő-testület a 3. *-ban megállapított bevételeket címenkénti bontásban, kiemelt
előirányzatonként az 1. számú melléklet, címenkénti bevételeit elő irányzat csoportos bontás-
ban a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

6. ~.A Képviselő-testület 2015. évi költségvetés címenkénti kiadásit, kiemelt előirányzaton
ként az 1. számú melléklet, címenkénti kiadásait előirányzat csoportos bontásban a 2. számú
melléklet szerint állapítja meg.

7. ~. A Képviselő-testület Szajol Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő fel
halmozási jellegű kiadásait -~ ezen belül kiemelt előirányzatait — címenként az 1. sz. melléklet
szerint állapítja meg. A Felhalmozási kiadások részletes felsorolását a 7.számú melléklet tar
talmazza. A költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztéseket, melyek megvalósításához a
2011. évi CXCIV. tv. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
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8. ~. A Képviselő-testület az EU-s támogatásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait
a 11 .sz. melléklet szerint fogadja cl.

9.~. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 5.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

1O.~. Képviselő-testület a szociális, jellegű ellátásokat a 8.számú melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok

11. ~. (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bon
tásban a 4. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglege
sen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester
kötelezettséget vállalhat.

Iv.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. ~. A 2015/2016 tanévben az óvoda 4 csoporttal működik, heti 55 órás nyitvatartási idővel.

13. ~. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasz
nálási ütemtervet a 3. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

14. ~. Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, vala
mint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait — a gazdasági előrejelzéseket figye
lembe véve — a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

15. ~. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében
az alábbi intézkedéseket rendeli el:

a) Az intézmények maradványának elszámolását a Képviselő-testület a zárszámadási
rendelet megalkotásával egyidejűleg hagyja jóvá.

b) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok képviselő-testületi en
gedéllyel,többlet bevételek jóváhagyásával léphetők túl, azokra többietkötelezettség
nem vállalható.

c) Az intézmények vezetői, munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörük gyakorlása során
nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet-költségvetési támo
gatást igényelnének 2015. évre, illetve a következő évekre. Jutalom a személyi jelle
gű kiadások előirányzatának terhére, kizárólag többlet előirányzat igénylése nélkül
fizethető.

16. ~. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat költségvetéséből tá
mogatott szervezetek számára elszámolási kötelezettséget Ír elő a részükre juttatott végleges
támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a támoga
tás felhasználását és a számadást. A társadalmi szervezetek támogatása a meghatározott ke
retből, melynek összege 2015-ben 2.000.000.-Ft, az alpolgármester felügyeletével történik.

17. ~. (1) A béren kívüli juttatások közül a közalkalmazottaknak adható „ Erzsébet utalvány
„havi összege nyolcezer forint/fő/hó.
(2) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla hozzájárulás mértéke 1000.- Ft/hó, az
önkormányzat és intézményei közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban foglalkozta
tott dolgozóinak.
(3 )Az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében, 2015. január 1 -től illetmény
elő leg nem adható.
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18. ~. (1) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti átcso
portosítás jogát az alábbiak szerint szabályozza:

a) Intézményi hatáskörben módosíthatók a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirány
zatok. Az így módosított előirányzatokat tanúsítvány formájában kell bejelenteni.

b) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület rendeletben en
gedélyezheti.

c) A Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza a kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosításra, 1.000.000.-Ft összeghatárig

d) A tartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekről határozatban dönt. A
meghozott határozatban foglaltaknak megfelelő szerződés aláírására felhatalmazza a polgár
mestert és a gazdaságvezetőt.

19. ~. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától
kell alkalmazni.

Szajol, 2015. február 12.

Szollosi ‘r~~ef I ok Laszlo
polgármester Jegyző



Indokolás

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

1 .~-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza. Az Önkormányzat és Intézményei minden nemű költségveté
si eseményeire e rendelet előírásait kell alkalmazni.

2.~-hoz
Részletesen tartalmazza az Onkormányzat címrendjét.

3.~-hoz
Jogszabályi előírásnak megfelelően tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és
költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Itt
kerül bemutatásra az általános tartalék összege, a költségvetési hiány összege és az Onkor
mányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma.

4-5.*-okhoz
Ezen bekezdések tartalmazzák az Ónkormányzat és Intézményei 201 5.évi várható bevételeit.

.. 6-10.~-okhoz
Ezen bekezdések tartalmazzák az Onkormányzat és Intézményei 2015. évi várható kiadásait.

11.~-hoz
Az Onkormányzat több éves kihatással járófeladatait és kötelezettségeit tartalmazza.

12.*-hoz
Az Onkormányzat által fenntartott és irányított oktatási intézmény következő tanévében indít
ható csoportok számát tartalmazza.

13-17.*-okhoz
A 2015. év költségvetésének végrehajtási szabályait tartalmazza, az előirányzat felhasználási
ütemtervet, a következő három év várható költségvetésének alakulását, a költségvetési egyen
súly megőrzéséhez tartozó intézkedéseket, a non-profit szervezeteknek nyújtott támogatásra
vonatkozó szabályokat, és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó kifizetések szabályait.

1 8.~-hoz
Az előirányzatok feletti rendelkezési jogköröket tartalmazza.

19.*-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Szajol, 2015. február 12.

~l1ősief Dzl~
polgármester Jegyző



1. számú melléklet

a .J2015. (II. 12) sz. költségvetési rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi mérlege

Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt elő irányzatok szerint

ezer Ft-ban

Polgár- .. OnkorSor- . .. . Tiszavirág . Onkor- ‚

~ Megnevezes Konyvtar Óvoda mesteri mányzat manyzat
Hivatal összesen

BEVÉTELEK

Bi Működési célú támogatások államháztartáson belülről 165 073 165 073

32 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről

33 Közhatalmi bevételek 1 000 225 000 226 000
B4 Működési bevételek 800 20 540 21 340

35 Felhalmozási bevételek O

B6 Működésicélúátvettpénzeszközök 12000 12000

37 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök O

I. Működési bevételek összesen 800 0 1 000 422 613 424 413

IL Felalmozási bevételek összesen O

Költségvetési bevételek összesen B1-B7 800 0 1 000 422 613 424 413

~ Finanszírozási célú bevételek 10 720 62610 76 288 149 618

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN II 520 62 610 77 288 422 613 574 031

KIADÁSOK

KI Személyi juttatások 6 208 42130 40 188 71 548 160 074

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzj. Adó 1 656 11 000 10 000 15 220 37 876

k~ Dologi kiadások 3 402 5 680 25 200 126 105 160 387
K4 Ellátottk pénzbeli juttatásai 13 500 13 500
K5 Egyéb működési célú kiadások 12 822 12 822

K5-ből általános tartalék évközi többligényre 6 822 6 822
K5-ből céltartalék O O

K6 Beruházások 254 3 800 1 900 16 100 22 054
K7 Felújítások 17 700 17 700
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások O
I. Működési kiadások összesen 11 266 58 810 75 388 239 195 384 659
II. Felhalmozási kiadások összesen 254 3 800 1 900 33 800 39 754

Költségvetési kiadások összesen 11 520 62 610 77 288 272 995 424 413

K9 Finanszírozási kiadások 149618 149 618

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 11 520 62 610 77 288 422 613 574 031

Költségvetési egyenleg O O O O O

— - működési egyenleg 254 3 800 1 900 33 800 39 754
-felhalmozási egyenleg -254 -3 800 -1 900 -33 800 -39 754

Költségvetési létszámkeret/teljes állásra 3 15 12 15 45

1. oldal



2.számú metéklet
Szajol Község Onkormányzata 2015. (lLl2.) rendelete

2015. évi költségvetési kiadások és bevételek lntézményenként
előirányzat csoportok szerint

adatok ezer Ft.
Könyvtár Tiszavirág Polgármesteri Önkormányzat Önkormányzat

Megnevezés Rovat Ovoda Hivatal összesen
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1101 5884 40000 34000 58900 138784
02 Normatív jutalmak 1102 0
05 Végkielégítés 1105 0
06 Jubileumi jutalom 1106 844 844
07 éren kívüli juttatások 1107 288 1440 2400 1192 5320
09 Közlekedési költségtérítés 1109 510 100 610
10 Egyéb költségtérítések 1110 36 180 1344 1256 2816
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1113 500 500
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+~»+13) Ku_____ 6208 42130 39188 61348 148874
15 alasztott tisztségviselők juttatásai 121 9300 93
16 unkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 122 1000 10
17 gyéb külső személyi juttatások 123 90 9
18 úlső személyi juttatások (=15+16+17) K12 0 1000 1020 112
19 emélyi juttatások (=14+18) 620 4213 40188 7154 160074
20 unkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó 165 1100 10000 1522 378
21 zakmai anyagok beszerzése 11 65 78 2000 35 37
22 zemeltetési anyagok beszerzése 12 27 50 1450 1415 163
23 rubeszerzés 13
24 észletbeszerzés (=21+22+23) 92 128 3450 1451 201
25 nformatikai szolgáltatások igénybevétele 1 26 21 2200 3 30
26 gyéb kommunikációs szolgáltatások 2 10 16 1000 4 16
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 2 36 37 3200 8 473
28 Kőzüzemi díjak K 1 100 205 3850 91 160
29 Vásárolt élelmezés 2 330 330
30 érleti és lízing díjak 3 25 25
31 arbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 168 1680
32 ozvetitett szolgáltatások 5
33 akmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6 150 2800 29
34 yéb szolgáltatások 7 240 300 3000 9200 127
35 olgáltatási kiadások (=28+».+34) 3 1390 2350 9650 70685 840
36 küldetések kiadásai 1 400 4
37 eklám- és propagandakiadások 42 1800 18
38 küldetések, reklám-és propagandakiadások (=36+37) K34_ 0 0 400 1800 22 0
39 úkődési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó 1 532 1080 2500 25460 29572
40 F zetendő általános forgalmi adó 2 0
41 amatkiadások 3 0
42 gyéb pénzügyi műveletek kiadásai 54 0
43 gyéb dologi kiadások 55 200 600 6000 1285 19650
44 illönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43) 35 732 1680 8500 3831 49222
45 ologi kiadások (24+27+35+38+44) K3 3402 5680 25200 12610 160387
46 Családi támogatások 2 0
47 etegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 44 530 5300
48 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 5 200 2000
49 Lakhatással kapcsolatos ellátások 6 170 1700
50 oyéb nem intézményi ellátások 8 450 4500
51 látottak pénzbeli juttatásai (46+...+50) 4 0 0 0 1350 13500
52 vonások és befizetések 02 0
53 qyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 06 400 4000
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Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 O
55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K51 1 2000 2000

56/1 Tartalékok elmaradt bevételekre 0
56/2 Tartalékok évközi többletigényre 6822 6822
56 Tartalékok összesen K512 0 0 0 6822 6822

~T Egyéb működési célú kiadások (=52+...+56) KS 0 0 0 12822 12822
58 mmateriális javak beszerzése, létesítése K61 O
59 ngatlanok beszerzése, létesítése K62 12000 12000
60 nformatikai eszközök beszerzése, létesítése 63 1000 950 1950
61 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése 64 200 3200 500 150 4050
62 Beruházási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó 67 54 600 400 3000 4054
63 Beruházások (58+~..+62) 6 254 3800 1900 16100 22054
64 ngatlanok felújítása 14000 14000
65 nformatikai eszközök felújítása o
66 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 73 0
67 Felújítási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó 74 3700 3700
68 Felújítások(64+~.+67) 7 0 0 0 17700 17700
69 Felhalmozási célú garancia- ás kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 85 0
70 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 86 0
71 Lakástámogatás 87 0
72 gyéb felhalmozási célú kiadások (69+...+71) 8 0 0 0 0 0
73 óltségvetési kiadások KI-KB 11520 62610 77288 272995 424413
74 osszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 111 0
75 L kviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 112 0
76 ovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9113 0
77 tel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=74+75+76) 911 0 0 0 0 0
78 ozponti, irányító szervi támogatás 915 149618 14961
79 F nanszírozási kiadások (=77+78) 9 0 0 0 149618 14961
80 adások öszesen K1-K9 11520 62610 77288 422613 57403
01 lyi önkormányzatok működésének általános támogatása 111 34093 3409
02 epülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 112 58936 5893
03 epülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 113 22297 22297
04 epűlési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 114 4447 4447
05 ködési célú központosított előirányzatok 115 0 0
06 vi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 116 0
07 kormányzatok működési támogatásai (01+...+06) Bil O 0 0 119773 119773
8 ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 815 0
9 éb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16 45300 4530
10 ködési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+.»+09) BI O O 0 165073 165073
11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21
12 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B24
13 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25
14 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+...+13) B2 O O o
15 Magánszemélyek jövedelemadói B31 1
16 Jövedelemadók B31 O o O

17/1 Epitményadó 47000 4700
17/2 Magánszemélyek kommunális adója
17 Vagyoni tipusú adók 834 0 0 0 47000 4700

18/1 Altalános forgalmi adó bevétele
18/2 Allandó jellvégz.tev. Iparűzési adó bevétele 170000 17000
18/3 deiglenesjell.végz.tev. Iparűzési adó bevétele
18 Ertékesítésiésforgalmiadók B351 O O 0 170000 17000

19/1 Belföldi gépjármű adójának kpi kstgvetést megillető része
19/2 Belföldi gépjármű adójának helyi önkormányzatot megillető része 8000 800
19/3 Gépjármű túlsúíydij
19 Gépjárműadók B354 O O 0 8000 800
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~ö7T Talajterhelési díj
20/2 Halászati haszonbérleti díj
20 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 O O O O
21 Termékekésszolgáltatásokadói B35 0 0 0 178000 17800

22/1 Igazgatási szolgáltatási díjak
22/2 Birságok
22 Egyéb közhatalmi bevételek 36 0 1000 100
23 Közhatalmibevételek(=16+17+18+19+21+22) 3 0 0 1000 225000 22600
24 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 401

25/1 Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek 800 0 80
25 Szolgáltatások ellenértéke 402 800 0 0 0 80
26 Közvetített szolgáltatások értéke 403

27/1 Onkormányzati vagyon üzemeltetéésből, koncesszióból származó bevétel O
27/2 Onkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
27/3 Állami többségi tulajdonú vállakozástól kapott osztalék
27 Tulajdonosi bevételek 404 0 0 0 3670 367
28 Ellátási díjak 405 13000 1300
29 Kiszámlázott általános forgalmi adó 406 3870 387
30 Általános forgalmi adó visszatéritése 407
31 Kamatbevételek 408
32 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 409
33 gyéb működési bevételek 410
34 Működési bevételek (=24+25+26+27+28+...+33) 800 0 0 20540 2134
35 mmateriális javak értékesítése 1
36 ngatlanok értékesítése 2
37 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3
38 Felhalmozási bevételek (=35+~.+37) o o
39 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönők visszatérülése államháztartáson 2 12000 1200
40 gyéb működési célú átvett pénzeszközök 3
41 Működési célú átvett pénzeszközök (=39+40) 0 0 0 12000 12000
42 gyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 73
43 F almozási célú átvett pénzeszközök 7 0 0 0 0
44 ségvetési bevételek 1-B7 800 0 1000 422613 42441
45 zú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 111
45 ciitási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi vállalkozástól 112
47 d lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 113
48 -‚ kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (45+...47) 11 0 0 0 0 0
49 ző év költségvetési maradványának igénybevétele 131
50 ző év vállalkozási maradványának igénybevétele 132 0
51 aradvány igénybevétele (=49+50) 813 0 0 0 0
52 özponti, irányító szervi támogatás 16 10720 62610 76288 14961
53 etétek megszüntetése 17
54 ózponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 18
55 elföldi finanszírozás bevételei 81 10720 62610 76288 0 149618
56 Finanszírozási bevételek (=48+51+55) 8 10720 62610 76288 0 149618
58 Bevételek öszesen B1-B8 11520 62610 77288 422613 574031
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3. számú melléklet

A .J2015. (II. 12.) sz. költségvetési rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási terv

ezer Ft-ban

Sor- Megnevezés Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen

Bevételek

1. Működési célú támogatások államházt.belOlróI 13 756 13 756 13 756 13 756 13 756 13 756 13 756 13 756 13 756 13 756 13 756 13 756 165 073

2. Felhalmozási célú támogatások O O O

3. Közhatalmibevételek 113000 113000 226000

4. Működési bevételek 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 21 340

5. Fejlesztési hitel

6. Működési hitel, kölcsön 12 000 12 000

7. Finanszírozási bevételek 12468 12468 12468 12468 12468 12468 12468 12468 12468 12468 12468 13112 149618

I. Bevételek összesen 27534 15534 128534 15534 15534 15534 15534 15534 128534 15534 15534 15534 574031

Kiadások

1. Személyijuttatások 13340 13340 13340 13340 13340 13340 13340 13340 13340 13340 13340 13340 160074

2. Munkaadókatterhelőjárulékok 3156 3156 3156 3156 3156 3156 3156 3156 3156 3156 3156 3156 37876

3. Dologi kiadások 13366 13366 13366 13366 13366 13366 13366 13366 13366 13366 13366 13366 160387

4. Ellátottakpénzbelijuttatásai 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 13500

5. Egyéb működési célú kiadás 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 1 069 12 822

6. Beruházások 11 000 11 054 22054

7. Felújítások 6 000 4 000 2 000 5 700 17 700

8. Finanszírozási kiadások 12468 13116 13116 13116 13116 13116 13116 13116 13116 13116 13116 13112 149618

Ii Kiadások összesen 50 523 49 171 56 171 45 171 45 1711 45 1711 47 1711 45 1711 50 871 56 225 45 171 I 45 167 574 031



4.számú melléklet
2015. évi költségvetés

Szajol Községi Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

több éves kihatással járó döntések

ezer Ft-ban
Sor Osszes Ebből
sz. Feladat kiadás

Előző év 2016 2017 2018
2015

végéig ‚ .

evi számított
T: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mozi épület vásárlás 5 999 2 000 2 000 1 999

Összesen: 5 999 2 000 2 000 1 999 0 0

Az Önkormányzat saját bevételei

ezer Ft-ban
1 Helyi adók 217 000
2 Önkormányztai vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3 670
3 Osztalék, hozam,koncessziós díj
4 Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel
5 Bírság, pótlék és díjbevétel
6 Saját bevétel összesen 220 670
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5. számú melléklet

A ...12015. (II. 12.) sz. költségvetési rendelethez

közvetett támogatáso król

Adózók „. .

Adónem száma Eloiras Közvetett támogatás
(db) eFt

adózók kedvezmény
száma összege

Építményadó 69 47 000

Helyi iparűzési adó 257 170 000

Gépjárműadó 908 20000 20 400

Összesen: 237 000 95 400



6. számú melléklet
....12015. (11.12.) Szajol Községi Onkormányzat költségvetési rendeletéhez

következő három év tervezett előirányzatai

adatok ezer Ft

Sor-sz. Megnevezés 2016 2017 2018

BEVÉTELEK
Bi Működési célú támogatások államháztartáson belülről 165000 165000 165000
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről
B3 Közhatalmi bevételek 226000 226000 226000
B4 Működési bevételek 21000 21000 21000
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
I. Működési bevételek összesen 412000 412000 412000
II. Felalmozási bevételek összesen O O O
iii. Költségvetési bevételek összesen B1-B7 412000 412000 412000
B8 Finanszírozási célú bevételek
iv. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 412000 412000 412000

KIADASOK
KI Személyi juttatások 160000 160000 160000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzj. Adó 37000 37000 37000
K3 Dologi kiadások 160000 160000 160000
K4 Ellátottk pénzbeli juttatásai 10000 10000 10000
KS Egyéb működési célú kiadások 12000 12000 12000

K5-ből általános tartalék évközi többligényre 6000 6000 6000
K5-ből céltartalék

K6 Beruházások 18000 18000 18000
K7 Felújítások 15000 15000 15000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
I. Működési kiadások összesen 379000 379000 379000
II. Felhalmozási kiadások összesen 33000 33000 33000
III. Költségvetési kiadások összesen 412000 412000 412000
K9 Finanszírozási kiadások
IV. KIADÁSOK MINDOSSZESEN 412000 412000 412000

Költségvetési egyenleg O O O
- működési egyenleg 33000 33000 33000

-felhalmozási egyenleg -33000 -33000 -33000
Költségvetési létszámkeret I teljes állásra 44 44 44



7.számú mefléklet

a .../2015. (II. 12.) sz. költségvetési rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi fejlesztési és felújítási
kiadásai

Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

2015. évi
Megnevezés előirányzat Áfa Összesen

Mozi épület vásárlás 2 000 2 000

Útépítés 10000 2700 12700

Informatikai eszközök beszerzése 1 950 526 2 476

Egyéb tárgyieszköz beszerzés 4 050 828 4 878

Beruházás összesen: 18000 4054 22054

Szabadidő park felújítás 1 000 270 1 270

Faluház tetőcserép 2 000 540 2 540

Iskola épület álmennyezet 1 000 190 1 190

Orvosi renedelőó felújítás Mátyás kir.út 10 000 2 700 12 700

Felújítási kiadások összesen: 14 000 3 700 17 700



8. számú melléklet

a .../2015. (II. 12.) Sz. költségvetési rendelethez
2015. évi szociális kiadások

adatok eFt-ban

Sor-sz. Megnevezés Összeg

1. Rendszeres szociális segélye 500

2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 000

3. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 1 000

5. Települési támogatás 10 000

Összesen: 13 500



9.számú melléklet

Szajol Község Önkormányzata 2015. (11.12.) határozathoz
2015. évi létszámkeret Gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező költségvetési

költségvetési szervenként

I.Szajoli Tiszavirág Óvoda
Óvodai nevelés
- óvónő

- óvoda titkár
- pedagógiai asszisztens
- dajka

Egészségügyi Szolgálatok
Háziorvosi Szolgálat

Osszesen:
közfoglalkoztatott

II. Közösségi Ház és Könyvtár
közfoglalkoztatott

III. Önkormányzat mint ~intézmény

9
1
1
4

15
3

3
I

Szakfeladat ‚ ‚ .. .

Letszam osszesen /teijes
létszámra!

IV. Polgármesteri Hivatal Intézmény
Igazgatás 12
Polgármester 1
Osszesen: 13

Közfoglalkozatott 3

V. Közfoglalkoztatás 28

Önkormányzati létszám közjogi. nélkül 45

Önkormányzati létszám összesen:I+II+III+IV+V 73

Védőnői Szolgálat

Építményüzeineltetés
Karbantartók, takarítók

Osszesen:
Közfoglalkozatot!

O
2

12
14
21



10. számú melléklet
Szajol Községi Önkormányzat

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek
2015. év

mennyis
Jogcím égi Mutató Ft

egység
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
l.1.a) Önkormányzati hívatal működésének támogatása -

elismert hivatali létszám alapján fő 10,7 49006000
l.1.a) -V. Önkormányzati hivatal működésének
támogatása - beszámítás után fő 0 34092622

1.1 .b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó
feladatellátás támogatása összesen fő 0 23376150

1.1 .b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után fő O O

1.1 .ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátásának támogatása fő 0 861 5230

1.1 .ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után fő O O

1.1 .bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 0 8768000
1.1 .bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása -

beszámítás után fő O O

l.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása fő 0 100000
l.1.bb) - V. Köztemető fenntartásának támogatása -

beszámítás után fő O O

1.1 .bd) Közutak fenntartásának támogatása fő 0 5892920
1.1 .bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása -

beszámítás után fő O O

l.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 0 10532700
1.1 .c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -

beszámítás után fő O
1.1 .(d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása fő 63750
1.1 .(d-V.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása-beszámításután fő

V. Info Beszámítás fő 0 48885978

Általános támogatás összesen 34092622
II.TELEPULESI ONKORMANYZATOK EGYES KÖZNEVELESI ES GYERMEKETK.TAM.

Ill. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása
2015. évben 8 hónapra

11.1. (1)1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 9,4 26019200
ii. . ovoaapeuagoguso~ neveio mun~ajai
közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete fő 6 7200000
2015. évben 4 hónapra
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lii. (1)2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 9,4 13009600
11.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma
(pótlólagos összeg) fő 9,4 329000
lii. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját
közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete
szerint fő 6 3600000
11.2. Óvodaműködtetési támogatás
2015. évben 8 hónapra
11.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy
meghaladja fő 102 4760000
2015. évben 4 hónapra
11.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy
meghaladja fő 100 2380000

11.5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősétéséből adódó többletkiadásokhoz

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

lI.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám. fő 1 352000

II.5.(2) Meterpedagógus kategóriába sosrolt ped.kieg. fő 1 1286000
Köznevelési támogatás összesen 58935800

Ill. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
FE LADATAI NAK TÁMOGATÁSA
111.5. Gyermekétkeztetés támogatása
lll.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók
bértámogatása fő 8,64 14100480
IIl.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő 0 8196736
Szociális feladatok támogatása összesen 22297216
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV.1.d) könyvtárakés közműv. Fel.támogatása fő 3901 4447140
Ön kormányzat költségvetési támogatása összesen 119772778
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./2015.(II.12.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozati javaslat

Szajol Község Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó
jol Község Onkormányzatának Gst. tv. 45g. (1) szerinti Saját bevételei, valamint a Gst tv. 3.~

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege

ezer Ft-bari

_________________________________________ 2016 2017 2018
1 Helyi adók 217 000 217 000 217 000
2 Önkormányztai vagyon értékesítéséből és hasznosításábó 4 000 4 000 4 000
3 Osztalék, hozam,koncessziós díj
4 Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel
5 Bírság, pótlék és díjbevétel
6 Saját bevétel összesen 221 000 221 000 221 000
7 Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési köteléezettsége
8 Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség
9 Rövid lejáratú fizetési kötelezettség

10 Fizetési köt. összesen O O
11 Fizetési. köt. aránya 0% 0% 0%

Felelős: Szöllősi József polgármester

Határidő: folyamatos

Szajol, 2015. február 05.

afl~
Szöllősi
polgármester

László



Hatásvizsgálati lap

a Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló

/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások
A javaslatnak várhatóan közvetlen társadalmi hatása lesz, mivel jelentősen átalakul a
szociális ellátások rendje, amely nem feltétlenül eredményez pozitív változásokat a
lakossági ellátórendszerben.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása jelentős gazdasági és költségvetési hatással jár
várhatóan az önkormányzatra és ezen keresztül a szociálisan rászorult lakossági
rétegekre.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei
nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogatkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályi rendelkezések végrehajtása miatt volt
szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt.

Szajol, 2015. február 4.

Szöllősi J”
polgármeste



Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

... .12015. (II. 12.) önkormányzati rendelet-tervezete

Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatályos rendelkezései, valamint
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján a községben folyó szociális ellátási
tevékenység szabályozására a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1.~ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. hatálya alá tartozó természetes személyekre, akik Szajol község
közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkeznek, vagy életvitelszerűen itt tartózkodnak.

2.~ (1) A rendelet hatálya kiterjed a (2)-(4) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeli szociális
ellátási formákra:

(2)Pénzbeli ellátási formák:
a) Települési támogatás

aa) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz
ab) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz

(3) Természetben is nyújtható szociális ellátási forma:
a) Rendkívüli települési támogatás

(4) A rendelet hatálya kiterjed a következő szociális alapszolgáltatásokra:
a) Etkeztetés
b) Házi segítségnyújtás
c) Családsegítés

Hatásköri szabályok

3.~ (1) Az Szt-ben valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint a képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) alapján, átruházott hatáskörében, a polgármester
dönt:
a) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokra irányuló kérelmekről
b) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmekről.

(2) A Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben dönt:
a) Szt. 43IB.~. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapítására irányuló kérelmekről
b) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó kérelmekről.
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(3) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja átruházott
hatáskörben dönt a
a) szociális étkeztetés megállapítására irányuló kérelmekről
b) házi segítségnyújtás biztosítására irányuló kérelmekről.

Átruházott hatáskörben hozott döntésekről a hatáskör címzettjei kötelesek a soron következő testületi
ülésen beszámolni a képviselő -testületnek.

II. fejezet

Pénzbeli szociális eHátások

Települési támogatás

4. ~ Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz

(1) A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
támogatás.

(2) A kérelmeket egész évben folyamatosan lehet benyújtani.
(3) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona.

(5) A támogatást egy évre kell megállapítani, a benyújtás hónapjának első napjától. A támogatás
havi összege 3000.- forint.

(6) A támogatást meg kell szüntetni:
a) ha a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
b) a jogosult vagy a támogatással érintett kérelmére.

(7) A támogatást a határozat meghozatala hónapjának utolsó napján kell megszüntetni.

5. ~ Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz

(1) A szociálisan rászorult személyek részére, az igazolt gyógyszerköltségek csökkentéséhez
nyújtott támogatás.

(2) Támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében a 180%-
át, az igazolt havi gyógyszerköltsége a család egy főre jutó jövedelemének a 10 %-át
meghaladja és közgyógyellátásra nem jogosult.

(3) Igazolt gyógyszerköltség: a kérelmező rendszeres gyógyító ellátásához szükséges havi
gyógyszerek háziorvos vagy kezelőorvos igazolása alapján a gyógyszertár által igazolt
gyógyszerár. A kérelemhez a 1. melléklet szerinti nyilatkozatot is be kell nyújtani.

(4) A támogatást egy évre kell megállapítani, a benyújtás hónapjának első napjától. A támogatás
havi összege megegyezik az igazolt gyógyszerköltség mértékével, de nem haladhatja meg a
3000.- forintot.

(5) A támogatást meg kell szüntetni:
a) ha a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,
b) a jogosult vagy a támogatással érintett kérelmére.

(6) A támogatást a határozat meghozatala hónapjának utolsó napján kell megszüntetni.
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III. fejezet

Természetben is nyújtható szociális eHátás

Rendkívüli települési támogatás

6. ~ (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető eseti jelleggel, aki önhibáján kívül létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy aki egyéb támogatási formára nem jogosult, vagy a gyermeke hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorul.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli

helyzetnek minősülnek az alábbiak:
a) krónikus, hosszantartó — legalább három hónapot meghaladó - betegségből eredő jövedelem

kiesés,
b) elemi kár miatti veszélyhelyzet,
c) családban bekövetkezett haláleset,
d) magas iskoláztatási költségek,
e) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás veszélyeztetettsége,
f) a kérelmező a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások

fedezésére nem képes,
g) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, vagy a gyermek

fogadása veszélybe kerül.
(3) A támogatás akkor ítélhető meg, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyai alapján a

családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén a 150%-át.

(4) A megítélt támogatás összege évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150%-át.

(5) A támogatás pénzbeli támogatásként vagy utalvány formájában, természetbeli ellátásként
nyújtható.

IV. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó eUátások

7. ~ (1) A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat
biztosítja:

a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.

Étkeztetés

8. ~ (1) Szociálisan rászorultnak tekintendő
a) életkorát tekintve az a személy, aki a 80. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt az a személy, aki önellátásra képtelen vagy csak részben képes.

(2) Az Szt. 62. ~ (1) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti állapot fennállásáról a háziorvos erre
vonatkozó, 3 hónapnál nem régebbi igazolását a kérelemhez csatolni kell. Az igazolást a rendelet
1. rnggeléke tartalmazza.
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(3) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat külön rendelet szabályozza.
(4) A személyi térítési díj megállapításakor az Szt. 114. ~ (3) bekezdését és a 116. ~ (3) bekezdését

megfelelően alkalmazni kell.
(5) Az étkeztetés megállapításának részletes szabályait az Szt. 62. *-a szabályozza.

Házi segítségnyújtás

9. ~ (1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.
(2) A szolgáltatás biztosítására 5 ellátási körzet került kialakításra. A gondozási körzetek területi

beosztását a rendelet 2. függeléke tartalmazza.
(3) A házi segítségnyújtás biztosításának részletes szabályait az Szt. 63. ~-a szabályozza.

Családsegítés

10. ~ (1) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
(2) A családsegítő szolgáltatás biztosításának részletes szabályait az Szt. 64.~-a szabályozza.

Szociálpolitikai kerekasztal

1 1.~ A helyi önkormányzat által működtetett szociálpolitikai kerekasztal
Tagjai:

a) Polgármester
b) Jegyző
c) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi

Központja Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Telephelyvezetője
d) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi

Központja Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
e) Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság Elnöke
f) Településen működő civil szervezetek vezetői
g) Igazgatási csoportvezető

V. fejezet

Eljárási szabályok

12. ~ (1) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre vagy hivatalból nyújthatók.
(2) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmeket

a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon.
(3) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként,

illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként, a munkahely keresése céljából nem
működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.
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(4) A kérelemre indult eljáráshoz minden esetben szükséges igazolni, az erre rendszeresített
adatlapon, a család jövedelmi helyzetét, a személyi adatokat (név, születési hely, idő, anyja
neve), családi viszonyokat. Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek, büntetőjogi
felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk jövedelmi helyzetükről.

(5) Halaszthatatlan esetekben (krízis) a kérelmezőnek lehetősége van a (3) bekezdésben említett
igazolásokat utólag, a kérelem elbírálása után legkésőbb egy hónappal benyújtani.

(6) Az eljárás során a kérelmezőtől vagyonára vonatkozó nyilatkozatot, illetve adatot is be lehet
kérni, valamint a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán környezettanulmányt lehet
készíteni.

(7) A támogatások iránti kérelmekhez csatolni kell a jogosultság megállapítására vonatkozó
igazolásokat, amelyeket belföldi jogsegély keretében más hatóság jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásából hivatali úton nem szerezhető be (orvosi igazolás, temetési számlák,
létfenntartást veszélyeztető válsághelyzetet bizonyító iratok. . . stb.).

(8) Az e rendeletben szabályozott támogatási formákról, azok mértékéről, megállapításuk
időpontjáról, a támogatásban részesítettekről, és az éves keretről a jegyző nyilvántartást vezet.

VI. fejezet

Együttműködés más szervekkel

13. ~ (1) Az önkormányzat a szociális támogatási tevékenysége során a feladat jobb ellátása érdekében
együttműködik más szociális és karitatív tevékenységet ellátó szervekkel, elsősorban:

a) a gyermekintézményekkel,
b) az érdekvédelmi szervezetekkel,
c) az egészségügyi szolgálattal,
d) a pártfogói hálózattal,
e) az egyházakkal,
f) a Magyar Vöröskereszttel.

(2) Az együttműködés kapcsán az érintett szervek tevékenységük összehangolásával biztosítja a
ténylegesen rászorulók minél teljesebb körének felmérését, a párhuzamosságok kiküszöbölését, a
felhasználás hatékonyságának elősegítését és figyelemmel kisérését.

(3) Különösen indokolt az együttműködés:
a) Kiskorúak esetén a gyermekintézményekkel.
b) Létfenntartást veszélyeztető helyzeteknél kapcsolatos átmeneti segélyezésnél (elemi kár,

sürgős orvosi ellátás költségigénye, elhelyezési, lakhatási válság, hajléktalanság) az
egészségügyi szo Igálattal.

c) Időskorúak esetén a házi gondozókkal.

VII. fejezet

Értelmező rendelkezések

14. ~ (1) Jövedelemszámításnál irányadó időszakra az Szt. lO.~ (2) — (5) bekezdéseit kell alkalmazni.
(2) Család: az Szt. 4.~ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott család.
(3) Jövedelem: az Szt. 4.~ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem.
(4) Közeli hozzátartozó: az Szt. 4. ~. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó.
(5) Rendszeres pénze/látás: az Szt. 4.~ (1) bekezdés i) pontjában meghatározott rendszeres

pénzellátás.
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(6) Háztartás: az Szt. 4.~ (1) be ezdés I) pontjában meghatározott személyek közössége.
(7) Vagyon: az Szt. 4. ~ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyon.

Átmeneti rendelkezések

15. ~ (1) Az Szt. 2015. február 28. napján hatályos 43/B. *-ában szabályozott méltányos ápolási díjban
részesülők jogosultságát a rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat során a 2015. február 28. napján hatályos Szt. rendelkezéseket és Szajol község
szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló 19/2013. (XII. 19.) rendeletet kell alkalmazni.
Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak a méltányos ápolási díjat tovább kell folyósítani. Az
ellátást kétévente felül kell vizsgálni.

egyes rendelkezések

16. ~ (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szajol község szociális ellátási és
szolgáltatási rendjéről szóló 19/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

Szajol, 2015. február 5.

Szöllősi Jő*~f
polgármester

„
; v W László

jegyző
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1. melléklet

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
.. .12015. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

NYILATKOZAT
Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó települési tániogatás megállapításához

___________________________________________(név) Szajol, ____________________________________
szám alatti lakos hozzájárulok, hogy gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás

megállapítása céljából a gyógykezelésemre, általam szedett gyógyszereimre vonatkozó adatokat a
háziorvosorn!kezelőorvosom igazolja.



1. számú függelék

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a

.. ./2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Háziorvosi igazolás
A szociális étkeztetésre való jogosultság megáHapításához

____________________________________(név) Szajol, __________________________________________
szám alatti lakos hozzájárulok, hogy az alábbi egészségi állapotomra vonatkozó adatokat a
háziorvosom igazolja a szociális étkeztetésre való jogosultságom megállapításához.

aláírás

Igazolom, hogy a fent nevezett személy:

(a megfelelő rész aláhúzandó)

1. Önellátásra részben képes

2. Önellátásra képtelen

3. Fogyatékos

4. Pszichiátriai beteg

5. Szenvedélybeteg

Dátum: Szajol, ____________________

háziorvos aláírása P.H.



2. számú függelék

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
.. ./2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

Házigondozási körzetek területi beosztása

1.sz. házigondozói körzet 2.sz. házigondozói körzet 3.sz. házigondozói körzet 4.sz. házigondozói körzet 5.sz. házigondozói körzet

Arany J. Út Bartók B. Út Erdei F. Út Akácfa út Ady E. Út
Arpád Út Bem apó Út Gábor A. Út Allomás Út Bajcsy-Zs. Út
Bekötő Út Damjanich Út Gárdonyi G. Út Csillag Út Batthyány L. Út
Bercsényi Út Dankó P. Út Jókai M. Út Diófa Út Béke köz
Fő Út Debreceni Út Keleti K. Út Dózsa Gy. Út Bocskai Út
Gólya Út Egressy B. Út Kinizsi P. Út Gyöngyvirág Út Hunyadi Út
Győzelem Út Erkel tér Nefelejcs Út Kölcsey F. Út József A. Út
Ibolya Út Halász Út Pacsirta Út Mátyás k. Út Kossuth köz
Károlyi M. Út Honvéd Út Széchenyi Út Mátyás köz Mikszáth K. Út
Kossuth L. Út Kodály Z. Út Szél Út Napsugár út Móricz Zs. Út
Köztársaság Út Malom Út Szőnyi M. Út Radnóti Út Petőfi S. Út
Marx K. Ú Mártirok Út Vörösmarty Út Szent I. kir. Út Rózsa F. Út
Munka Út Orgona Út Zrínyi I~ Út Szolnoki Út Rózsák tere
Rákóczi Út Rozmaring Út Tölgyfa Út Táncsics M. Út

Szegfü Út
Tisza Út
Tulipán Út



INDOKOLÁS

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló

/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletéhez

1 — 2. ~-okhoz

A rendelet hatályát szabályozza. A pénzbeli ellátási formák megváltoztak, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) módosítása értelmében, a
képviselő-testület az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint települési támogatást nyújt.
A képviselő-testület dönthet a támogatás fajtáiról. Kötelezően kell biztosítani a rendkívüli települési
támogatást.
Uj ellátási formaként került a rendeletben a települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz,
települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz és a rendkívüli települési támogatás.

3. ~ -hoz

A képviselő-testület által átruházott döntési jogköröket szabályozza. Az átruházott hatáskörök
címzettjei a polgármester, a Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja.

4. ~ -hoz

Pénzbeli szociális ellátási formaként kerül bevezetésre a települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó
kiadásokhoz. Jelenleg a normatív lakásfenntartási támogatást már csak február 28. napjáig lehet
megállapítani. Ez az ellátási forma március 1-vel megszűnik. Ennek pótlására kerül bevezetésre az Új
támogatási forma, melynek költsége az önkormányzatot terheli.

5. g-hoz

Szintén pénzbeli szociális ellátási formaként kerül bevezetésre a települési támogatás
gyógyszerkiadásokhoz. Március 1 -vel a méltányossági alapon adott közgyógyellátási igazolvány
megszűnik. Ezt váltja fel az Új támogatási forma.

6. g-hoz

Természetben is nyújtható szociális ellátásként bevezetésre kerül a rendkívüli települési támogatás,
mely létfenntartást veszélyeztető rendkívüli válsághelyzetbe került személyek, családok támogatását
teszi lehetővé.

7 — 11. ~-okhoz

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások részletes szabályait tartalmazza.

12. ~-hoz

Az eljárási szabályok közé Új szabályozásként került bele, hogy az a munkanélküli személy, aki
munkakeresés céljából nem működik együtt a munkaügyi központtal, települési támogatásban nem
részesíthető.



13. g—hoz

A társszervekkel történő együttműködés szabályait rendezi.

14. ~ —hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz, melybe a jelenleg hatályos rendelettől eltérően bekerült a vagyon
fogalma is.

15. ~—hoz

A jelenleg méltányos ápolási díjban részesülők felülvizsgálata és a támogatás továbbfolyósítása került
szabályozásra.

Szajol, 2015. február 5.

Szöllősi Jó ef
polgármester

.B.r6 Laszló
jegyző


