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Jegyzőkönyv
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 5-én megtartott rendkívüli üléséről

Helye: Községháza
Jelen vannak: jelenléti ív szerint

A polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 6 képviselő-testületi tag van jelen.
A polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyet szavazásra bocsát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendi pontokra tett javaslatot.
48/2016. (V.05.) képviselő-testületi határozat
A 2016. május 5-i képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2016. május 5-i
rendkívüli ülés napirendi pontjának tárgyalására tett javaslatot.
1./ Önkormányzatot érintő pályázatok megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
2./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás társulási megállapodás módosítás megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
3./ Szőlő utcai ingatlan megvásárlásának megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
4./ Előterjesztések
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Erről értesül: 1./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
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I. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Önkormányzatot érintő pályázatok megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Polgármester
A csapadékvíz elvezetésre benyújtott pályázatunk hiánypótlása megtörtént, tisztázó kérdések
esetlegesen felmerülhetnek, de valójában már a döntésre várunk. Benyújtásra került
pályázatunk a Művelődési Ház felújítására, a befogadásról szóló igazolás megérkezett.
Benyújtás előtt áll a Védőnői Szolgálat felújítására vonatkozó pályázatunk, az utolsó
egyeztetések zajlanak.
További két pályázat benyújtásáról döntöttünk: önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítása.
A Belügyminisztérium által újabb pályázati felhívások kerültek kiírásra, melyek
önkormányzatunk számára fontosak lehetnek: az adósságkonszolidációban nem részesülő
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása, mely támogatási formából már
önkormányzatunk korábbi évben részesült. A pályázati kiírás szerint 20 millió forint lehívható
keret összeg benyújtására van lehetőség, mely összeget az önkormányzat által meghatározott
önkormányzati feladat ellátására lehet felhasználni.
A másik pályázati felhívás: az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása,
mely keretén belül három célterületre lehet pályázatot benyújtani: kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, a második célterület: sportfejlesztés, óvodai, iskolai
és utánpótlás sportfejlesztés. A harmadik célterület: belterületi utak, járdák javítása. A
kötelező feladatot ellátó intézmény feladatoknál 30 millió forintra lehet pályázni, belterületi
utak felújítás célterületre 15 millió forintra lehet pályázni. A támogatás intenzitása A B
területnél 95 % mértékű, C területnél 85 % mértékű. A pályázati felhívásokat
áttanulmányozva komplex mértékben kell gondolkodnunk. Az adósságkonszolidációs
pályázat keretén belül is lehetőség nyílik önkormányzati feladatok ellátása keretén belül
intézmény felújításra, belterületi utak, járdák felújítására. A korábban benyújtott pályázatunk
során is belterületi útfelújítást valósítottunk meg, akkor is az volt az álláspontunk, hogy
amennyiben lehetőség lesz ismételt pályázat benyújtására, folytatjuk a belterületi utak
felújítását ezen pályázat keretében belül.
Megfontolandó, hogy a harmadik célterületre kiírt pályázati felhívásra is érdemes lenne
pályázatot benyújtani. A két pályázati lehetőséggel a belterületi útjaink legnagyobb része
felújításra kerülne. A rövidebb utcákat saját forrásból évenkénti beosztásban fel tudnánk
újítani.
Az önkormányzati feladatellátásra vonatkozó pályázatot június 2-ig be kell nyújtani, a
pályázat tartalmát meg kell határoznunk. Az adósságkonszolidációs pályázatot augusztus
hónapban lehet benyújtani.
Fel szeretném méretni azon utakat, melyek felújítását meghatározzuk, és a sorrendet
kialakítjuk. Tervezői költségbecslést szükséges a pályázathoz mellékelni. Fontosnak tartom az
Attila utca, Honvéd utca, Temető utca, Kossuth utca, valamint a Szőlő utca egy részének
felújítását. Marad továbbá a Jókai utca és a Dankó utca, melyek hosszabbak, a rövidebb
utcákat: Malom utca, Gyöngyvirág utca, Tabán utca felújítását saját forrásból évről-évre meg
tudjuk valósítani.
Szeretném kérni a képviselő-testület tagjainak véleményét, javaslatát.
Időközben megérkezett az ülésre Eszes Tamásné képviselő, így a jelenlévő képviselőtestületi tagok száma 7 fő.
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Bálint János
Belterületi úthálózatunk 80 % mértékben fel lenne újítva, ha a felsorolt utcákban meg tudnánk
valósítani a beruházást. Az a javaslatom, hogy az ütemezésnél vegyük figyelembe, hogy
inkább kevesebbet, de jobb minőségben végezzük el a felújításokat. Úgy vélem a Temető
utcán is végre kell hajtani a felújítást, az út állapota nagyon indokolja. A javasolt sorrendet
megfelelőnek tartom.
Polgármester
Elkészíttetem a felmérést, amikor rendelkezésemre állnak a pontos költségek, ismételten
testület elé terjesztem.
Dr. Turjányi Sándor
Egy megjegyzés az ütemezéshez: a kötöttebb pályázat keretén belül kellene a legsürgősebb
felújítást igénylő utcákat.
Polgármester
Az adósságkonszolidációs pályázat támogatásra nagyobb az esélyünk. A másik pályázat
elbírálás alá esik.
Dr. Turjányi Sándor
A szabadabb felhasználású pályázatot más beruházásra is fel tudjuk használni.
Meggondolandónak tartanám, hogy a szabadon felhasználású pályázatot ne kössük le egy
olyan kötött célra, melyre konkrét pályázati kiírás van.
Polgármester
Intézmény felújításra vissza térve: két pályázat benyújtását vettük fontolóra: az intézmények
energetikai felújítása, ezen belül a hivatal, művelődési ház, iskola, óvoda, konyha, mely
beruházás tartalmazta volna a szigetelést, napelemek elhelyezését, nyílászárók cseréjét. Az
önkormányzatok által vezérelt megújuló energia források felhasználására vonatkozó pályázat,
mely megújuló energiával működő központi kazán kiépítését jelentené, mellyel az
önkormányzat valamennyi intézményének fűtését meg lehetne oldani, a későbbiekben pedig a
megépülő tornatermet is. A rendszer alkalmas lenne, hogy a megújuló energiával valamennyi
intézményünket fűteni tudjuk. Minden intézményben meg kell maradni tartalék gázkazánnak.,
mert bizonyos hőfok alatt nem tud teljes hőt biztosítani. Jelentős energia megtakarítás érhető
el a rendszerrel.
A szakemberek által áttanulmányozásra került a pályázati kiírás, és felmerült egy probléma: a
pályázati támogatás felhasználható összege azon szempont alapján kerül meghatározásra,
hogy milyen mértékű az energia megtakarítás egy-egy intézményben. Az energia megtakarítás
mérőszáma alapján kerül meghatározásra fajlagos költség, melyet az intézményre lehet
fordítani. Jelenleg még folynak az egyeztetések, tart az energiaszámlák alapos áttekintése,
viszont megállapításra került, hogy oly mértékben alacsony az energia fogyasztásunk a
hivatalnál, mely alapján a kis mértékű energia fogyasztásból keveset tudunk megtakarítani,
melyre oly mértékű támogatást nyújtanak, melyből nem lehet megvalósítani a beruházást.
Viszont a kötelező intézmény feladat ellátás pályázati kiírásnál lehetőség lenne pályázat
benyújtására. Korábban is elmondtuk már, hogy a hivatalban helyiség gondokkal küszködünk.
Ez a probléma egyre nagyobb mértékben jelentkezik. Helyiségekre lenne szükségünk a kézi
irattárhoz is, és akadálymentes WC helyiséggel sem rendelkezünk. A Belügyminisztérium
által kiírt pályázatban, amennyiben a testület is egyetért a javaslattal, az intézmény belső
átalakítását meg tudjuk valósítani. Fel kell méretnünk szakemberrel, hogy milyen nagyságú
összegű költségből valósítható meg a tetőtér beépítés, lépcső kialakítás, akadálymentes WC
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helyiség kialakítása. Az energetikai pályázat keretében megvalósítható a napelem elhelyezés,
mely együtt járhat a tetőszerkezet megerősítésével, valamint a fűtési rendszer kialakításával.
Bálint János
Aggályaim merültek fel az alternatív fűtési móddal kapcsolatban. Megfelelő méretű tároló
helyiséget kell kialakítani a fűtőanyagok tárolása céljából.
Polgármester
A rendszer ismertetése céljából szándékomban áll meghívni egy ismertető előadás
megtartására az ezzel foglalkozó szakembert.
Az önkormányzati hivatal közvetlen környezetében lévő ingatlan megvásárlásával meg
tudnánk oldani a problémát, és a pályázat lehetőséget ad terület vásárlására, költsége
elszámolható.
Bálint Györgyné
Fűtőanyag beszerzéséről hogyan gondoskodunk?
Polgármester
Egyrészt már most is gondot okoz a külterületi útjaink karbantartása során keletkező fa
hulladék felhasználása. Másrészről pedig hosszabb távon kell az önkormányzatnak
gondolkodni és felmérni azon területeket, melyeken energia növényt lehet termeszteni.
Eszes Tamásné
Közmunkaprogram keretében be lehetne építeni az elkövetkezendő években.
Bálint Györgyné
Valóban nagyon rossz állapotban van a Temető utca, Attila utca útburkolata. Amikor a
csatorna beruházás elkezdődött, azt az ígéretet kaptuk a beruházótól, hogy az utakat eredeti
állapotba kerülnek visszaállításra. A Temető utca nem lett visszaállítva.
Polgármester
A Temető utcában nem volt útburkolat bontás. Az Attila utca útburkolata sem a szennyvíz
beruházás során ment tönkre.
Csontos Sándor
Az Attila utcában parkoló autóbusz vezetőket figyelmeztettem, hogy ne az utcában
parkoljanak. Egy ideig nem is parkoltak az utcában, de bizonyos idő elteltével ismét ott áll az
autóbusz. Javaslatom, hogy közlekedési táblával kerüljön szabályozásra, hogy az utcában ne
lehessen parkolni, az önkormányzat határozatának érvényt kell szerezni. Én hiába szólítom fel
az érintetteket, nem érvényesül az akarat.
Bálint János
Egyetértek Csontos Sándor által elmondottakkal, az önkormányzatnak kell elhelyezni a
korlátozó táblákat, viszont az ellenőrző szervnek is fontos szerepe van.
Eszes Tamásné
Véleményem szerint a körzeti megbízott együttműködne az önkormányzattal ebben a
kérdésben.
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Polgármester
Végig kell gondolni, hogy hová, mely pontokra szükséges kihelyezni a korlátozó táblákat.
Bálint János
Autóbusszal történő behajtani tilos táblát kell elhelyezni.
Polgármester
Az utak felújítására visszatérve, felmérettetem az utakat, kérek költségvetést a munkák
elvégzésére. Kérem a képviselő-testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat kerüljön
benyújtásra, a pályázat előkészítésre kerüljön, az a) célterületre: az önkormányzati hivatal
felújítása, a c) célterületre: belterületi utak felújítása vonatkozásában.
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot.
49/2016. (V.05.) képviselő-testületi határozat
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra című pályázati kiírásra
történő pályázatok benyújtásáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy
pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont ad) pont szerinti „önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra” című pályázati felhívás „Közös önkormányzat székhely hivatalának
fejlesztése, felújítása” pályázati alcélra, valamint a c) pont szerinti „Belterületi utak, járdák,
hidak felújítása” pályázati alcélra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
szám alatti önkormányzati hivatal épületének felújítására vonatkozó pályázat előkészítésére,
valamint a Jászfelsőszentgyörgy Attila utca, Honvéd utca, Temető utca, Kossuth utca, Szőlő
utca pályázat előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Erről értesül: 1./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
2./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben
Polgármester
A képviselő-testület tagjai részére kiosztásra került az energetikai pályázattal kapcsolatban
elkészített előterjesztés és határozati javaslatok. A pályázati anyag elkészítéséhez szükség van
a pályázat előkészítésére és a műszaki tervdokumentációk előkészítésére megfelelő
szakértelemmel rendelkező cégek megbízására. Mivel ezen terület speciális pályázatot és
kivitelezést igényel, a cégeket a megyei önkormányzat segítségével találtuk meg, mivel ezen
cégeknek már vannak ezen a területen tapasztalataik.
Szavazásra bocsátom a Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat által vezérelt megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása projekt című, TOP-3.2.2.15 kódszámú pályázati konstrukció keretében pályázat műszaki előkészítése, tervezési
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feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárások megindítására szóló határozati javaslat
elfogadását. Kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot.
50/2016. (V.05.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat által vezérelt megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása projekt című, TOP-3.2.2.-15 kódszámú
pályázati konstrukció keretében pályázat műszaki előkészítése, tervezési feladatok ellátása
tárgyú beszerzési eljárások megindítására
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat által vezérelt megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása projekt című, TOP-3.2.2.-15 kódszámú
pályázati konstrukció keretében tervezés és műszaki előkészítési feladatok ellátására alkalmas
vállalkozások kiválasztása a Kbt. hatálya alá nem tartozó, három ajánlat kérésén alapuló
eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1./ Winergy Mérnökiroda Bt. 2750 Nagykőrös, Szőlő u. 40.
2./ ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. 1037 Budapest, Seregély u. 20.
3./ GRANDBAU-KER Építőipari és Kereskedelmi Kft. 6065 Lakitelek, Jókai u. 10.
Felelős: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül: 1./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
2./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben
A polgármester szavazásra bocsátotta Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat által
vezérelt megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása projekt
című, TOP-3.2.2.-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében pályázat előkészítése tárgyú
beszerzési eljárások megindítására szóló határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot.
51/2016. (V.05.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat által vezérelt megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása projekt című, TOP-3.2.2.-15 kódszámú
pályázati konstrukció keretében pályázat előkészítése tárgyú beszerzési eljárások
megindítására
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat által vezérelt megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása projekt című, TOP-3.2.2.-15 kódszámú
pályázati konstrukció keretében előkészítési feladatok ellátása tárgyban a közbeszerzési
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értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következő ajánlattevőket
kéri fel ajánlattételre:
1./ JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, Kossuth. L. u. 2.
2./ Bakos László e.v. 5321 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103.
3./ Kár Mentor Bt. 5000 Szolnok, Füst Milán út 3.
Felelős: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesül: 1./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
2./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben
II. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás társulási megállapodás módosítás
megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Polgármester
A képviselő-testület írásban megkapta az előterjesztést, a módosításra azért van szükség, mert
az előzetes ellenőrzések során felfedezésre került, hogy az 1. függelék nem tartalmazta azon
táblázatot, mely most előterjesztésre került.
Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
A polgármester szavazásra bocsátotta a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot.
52/2016. (V.05.) képviselő-testületi határozat
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Jászfelsőszentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás többszörösen módosított 8/2013. (VI.11) számú
határozattal elfogadott TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosítását az alábbiak szerint:

·

3. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pont az alábbiakra
módosul:
·

·

Alattyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1.
képviseli: Koczkás Gábor polgármester
Jánoshida Községi Önkormányzat
Székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 28.
képviseli: Eszes Béla polgármester
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·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.
képviseli: Szarvák Imre polgármester
Jászapáti Városi Önkormányzat
Székhelye: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.
képviseli: Farkas Ferenc polgármester
Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
képviseli: Szűcs Lajos polgármester
Jászdózsa Községi Önkormányzat
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
képviseli: Dr. Szerencsés István polgármester
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhelye: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
képviseli: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Jászjákóhalma Község Önkormányzat
Székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.
képviseli: Terjéki Tünde polgármester
Jászkisér Város Önkormányzata
Székhelye: 5137 Jászkisér, Fő út 7.
képviseli: Pintér Ferenc polgármester
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
képviseli: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Jászszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
képviseli: Banka Ferenc polgármester
Jásztelek Községi Önkormányzat
Székhelye: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.
képviseli: Tóth Nóra polgármester

7. A főtevékenység államháztartási megjelölése című pont az alábbiakra
módosul
Államháztartási szakágazat
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba sorolva:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
104043 Család-, és gyermekjóléti központ
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104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
·

14. Hitelesítést pont első bekezdése az alábbiakra módosul:
A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, valamint az egyes
napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat. Az egy példányban készülő
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási tanács által megválasztott, az ülésen jelen
lévő 2 képviselő írja alá. A Társulási tanács határozatait az elnök, a jegyzőkönyv
elkészítéséért felelős Jegyző és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatok
kivonatait minden tagnak meg kell küldeni.

·

15. Pénzügyi Bizottság pont első bekezdése az alábbiakra módosul:
A bizottság hatáskörébe tartozik a Társulás tevékenységének, gazdálkodásának
ellenőrzése, az éves költségvetési beszámoló értékelése, valamint a közbeszerzési
feladatok ellátása azokban az ügyekben, amikor a Társulási tanács határozatába
foglalva ad-hoc közbeszerzési bizottságot nem hoz létre.

·

22. Társulás működéséről évente történő beszámolási kötelezettség szabályai
második bekezdése az alábbiakra módosul:
A Társulási tanács minden év május 31-ig írásos beszámolót készít az előző évi
munkájáról a társult önkormányzatok részére, amely tartalmazza a pénzügyi,
költségvetési elszámolást is.

·

23. A Társulás működésének ellenőrzési rendje az egységes megjelenés miatt
került formai átalakításra, tartalmi változtatás nélkül.
A Társulás működésének ellenőrzéséről a Társulási tanács szükség szerinti belső
ellenőrzés elrendelése útján gondoskodik annak forrásainak biztosításával
egyidejűleg.
A belső ellenőrzés függetlenséget biztosító szervezeti felépítést a Belső ellenőrzési
kézikönyv tartalmazza.
·

A belső ellenőrzési kötelezettség
A szerv köteles megszervezni és gondoskodni a vonatkozó jogszabályok,
valamint az elkészített „Belső ellenőrzési” kézikönyve által meghatározott
előírások szerinti belső ellenőrzésről.
A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – az
államháztartási törvényben meghatározottak szerint – a költségvetési szerv
vezetője köteles gondoskodni. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a
belső ellenőrzési tevékenységet 2013. július 1-től önállóan végzi. A belső
ellenőrzési vezetői feladatokat a jegyző látja el.

·

A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy/szervezet jogállása
A belső ellenőrzési tevékenység az önkormányzaton belül, külső megbízott
útján kerül ellátásra.
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ba) A belső ellenőrzést végző személy a tevékenységet
·
az önkormányzat és intézményeitől funkcionálisan elkülönülve végzi
·
együttműködve a jegyzővel és a belső ellenőrrel,
·
jelentéseit közvetlenül a Polgármesternek küldi meg.
bb) A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenséget
az önkormányzat biztosítani köteles, különösen az alábbiak
tekintetében:
·
az éves ellenőrzési terv kidolgozásának véleményezése,
kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli ellenőrzések
figyelembevételével,
·
az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,
·
az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
·
következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés
elkészítése,
·
a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység
végrehajtásába nem vonható be.
bc)

A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan
ellátása érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység
·
·

·

bármely helyiségébe beléphet,
számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi
·
irathoz,
·
adathoz és
·
informatikai rendszerhez,
kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely
dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni.

bd) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve
szervezeti egységnél
·
államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más
dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot
kérhet, illetve
·
személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott
adat- és
titokvédelmi előírások betartásával.
·

Az ellátandó feladatok
ca) A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések
A belső ellenőrzési tevékenység során
·
szabályszerűségi,
·
pénzügyi,
·
rendszer ellenőrzéseket és
·
teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve
·
informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint
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·

az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az
európai uniós források tekintetében zárónyilatkozatokat kell
kibocsátani.

cb) A belső ellenőrzést végző személyek munkavégzésének keretei
A belső ellenőrzést végző személy munkáját
·
a vonatkozó jogszabályok,
·
a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és
·
nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, továbbá
·
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Belső Ellenőrzési
Kézikönyve szerint végzi.

·

Az 1. sz. függelék az alábbiakra módosult:

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjainak
megnevezése
székhelye
Alattyán Község Önkormányzata
5142 Alattyán, Szent István tér 1.
Jánoshida Községi Önkormányzat
5143 Jánoshida Fő út 28.
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a
Jászapáti Városi Önkormányzat
5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2.
Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
Jászjákóhalma Község Önkormányzat
5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.
Jászkisér Város Önkormányzata
5137 Jászkisér, Fő u. 7.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Jászszentandrás Község Önkormányzata
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
Jásztelek Községi Önkormányzat
5141 Jásztelek, Szabadság út 84.

Lakossága fő
2.025
2.541
3.536
8.932
26.390
1.682
2.196
1.870
2.978
5.547
5.768
2.466
1.612

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma:

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
határozataival lép életbe.

Határidő:
Felelős:

módosítása

a

tagönkormányzatok

67.543

támogató

2016. május 15.
Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Erről értesülnek:
1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Jászladányi Polgármesteri Hivatal
Jászladány, Hősök tere 6.
2./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben
III. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Szőlő utcai ingatlan megvásárlásának megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
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Polgármester
Korábbi képviselő-testületi ülésen már tárgyaltunk a Szőlő utca 137. szám alatti ingatlan
vásárlási szándékról. Megtörtént az ingatlan értékelése, az értékbecslő 800.000,-Ft-ra értékelte
az ingatlant. A mai napon is egyeztettem a tulajdonossal, eladási szándékát megerősítette,
fenntartja a 800.000,-Ft vételárat.
Bálint János
Az ingatlan megvásárlásával megfelelő terület fog az önkormányzat rendelkezésére állni
ahhoz, hogy egy megfelelő szintű, több funkciós mezőgazdasági, állattartási
közmunkaprogramot tudjunk megvalósítani. Használjuk megfelelő célra az így
rendelkezésünkre álló területet.
Polgármester
A terület több mennyiségű, több fajta állat tartására alkalmas lesz, a fóliasátrat is ki tudjuk
telepíteni, következő év tavaszán ott fog folytatódni a mezőgazdasági munka. A terület
védelmére kell nagyobb gondot fordítanunk majd.
Szavazásra bocsátom a Jászfelsőszentgyörgy, Szőlő u. 137. szám alatti ingatlan 800.000,-Ft
vételi áron történő megvásárlásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot.
53/2016. (V.05.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy, Szőlő u. 137. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Községi Önkormányzat által megvásárlásra kerül a Jászfelsőszentgyörgy, Szőlő u. 137. szám
alatti, 60 hrsz-ú, 1163 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 800.000,Ft vételi árért.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés ügyvéddel
történő elkészíttetésére, valamint a szerződés aláírására vonatkozóan.
Felelős: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Határidő: 2016. május 31.
Erről értesül: 1./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
2./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben
IV. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Előterjesztések
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
Kérelemmel fordult a képviselő-testület felé a Jászfelsőszentgyörgyi Éke Jogvédő Egyesület
elnöke Fehér Krisztián. Kérelmében leírja, hogy az egyesület azzal a céllal alakult, hogy
segítse a helyi lakosság élethelyzetét. Ingyenes jogi tanácsadás és egyéb jogi ügyekben
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képviseletet kíván nyújtani az egyesület. Ruha, bútor adományokat gyűjt rászorulók részére.
A kultúra ápolására, gyakorlására hangsúlyt fektetnek, bűnmegelőzési és drog prevenciós
előadásokat kívánnak tartani. Az egyesület lakossági fórumot kíván tartani az országos
elnökük jelenlétével. Ezen fórum megtartásához szeretnék kérni a képviselő-testülettől a
művelődési ház termének biztosítását május hónap egyik szombati napján, három órás
időtartamban.
Határozatunk értelmében lehetőség van lakossági fórum tartása esetére térítési díj fizetés
ellenében bérbe venni a művelődési ház termét. Az egyesület elnöke azt kéri, hogy a bérleti
díj megfizetéstől tekintsünk el. Semmi féle fórum tartásánál nem volt jellemző a bérleti díj
elengedés.
Csontos Sándor
Én is szeretném igénybe venni a nagytermet 2016. június 4-én 18.00 órakor a Trianoni
emlékezés megtartására, melyre tisztelettel meghívom képviselő-testület tagjait, polgármester
asszonyt, jegyző urat. Én is szeretném, ha térítésmentesen rendelkezésre bocsátaná a
képviselő-testület számomra a nagytermet.
Bálint János
Teljesen más jellegű ez a rendezvény.
Polgármester
Ebben a kérdésben már az elmúlt évben megegyeztünk, az ünnepség más jellegű rendezvény.
Bálint Györgyné
Határozatunkban milyen összegű térítési díjat határoztunk meg az ilyen jellegű rendezvények
megtartására a nagyterem vonatkozásában?
Polgármester
A nagyterem vonatkozásában az ilyen jellegű rendezvények megtartására 5.000,-Ft/óra térítési
díjat határoztunk meg.
Bálint Györgyné
Térítési díj megfizetése mellett vegye igénybe az egyesület a nagytermet rendezvényének
megtartására.
Kókai Józsefné
Biztosan a jóra törekszik az egyesület, de nem tudjuk, hogy mi a közvetlen céljuk. Ki fogja
tartani a drog prevenciós előadást? Nem támogatom a kérelmet.
Polgármester
Nincs erre vonatkozó információnk.
Bálint János
Nem látjuk tisztán a szervezet működését.
Polgármester
Összegezve tehát az elhangzottakat: a képviselő-testület nem tud eltekintetni a József Attila
Művelődési Ház terembérleti díjának megállapításáról szóló határozatában meghatározott
bérleti díjtól, nem támogatja a térítésmentes teremhasználat iránti kérelmet, az egyesület
kérelmét elutasítja.
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Kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a
határozati javaslatot.
54/2016. (V.05.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgyi Éke Jogvédő Egyesület kérelmének elutasításáról
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy nem
támogatja a Jászfelsőszentgyörgyi Éke Jogvédő Egyesület térítésmentes teremhasználat iránti
kérelmét. A képviselő-testület nem tér el a József Attila Művelődési Ház terembérleti díjának
megállapításáról szóló határozatában meghatározott bérleti díjtól.
Erről értesül: 1./ Fehér Krisztián elnök, Jászfelsőszentgyörgy, Lőrinckátai út 36.
2./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben
Polgármester
Kérelemmel fordult a képviselő-testület felé a Szentlőrinckátai Sportegyesület tagsága és
játékosai nevében Zombori Gábor az egyesület elnökhelyettese. Kéri, hogy a képviselőtestület legalább három hónapos időtartamra az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályát
edzés céljából, heti egy alkalommal – szerdai napokon – bocsássa az egyesület
rendelkezésére.
A két település hagyományait felelevenítve céljuk, hogy a sportolni vágyó, a labdarúgást
szerető fiatalokat össze fogják, és ezzel a sportággal is az egészséges életmódra neveljék őket.
Szentlőrinckátán lévő nagy pálya jelenleg nem alkalmas az edzések lebonyolítására,
labdarúgó mérkőzések megtartására. Jászfelsőszentgyörgy településen minden feltétel adott,
hogy a két községből összeálló játékosok kulturált körülmények között sportolhassanak. A
három hónapos edzési időtartam meg fogja határozni a további feladatokat.
Az elnökhelyettes kéri, hogy a fentiek figyelembe vételével szíveskedjen a képviselő-testület
megvitatni, hogy a pályát milyen feltételekkel tudja használni az egyesület.
Tehát három hónap időtartam alatt szeretnék kipróbálni, hogy létre tud-e jönni egy labdarúgó
csapat. Jelenleg csak a pályázat szeretnék használni, a későbbiek folyamán az öltözőt is
szeretnék majd használni.
Kérem a testületet vitassuk meg, hogy hozzájárulunk-e a pálya használatához, milyen
feltételekkel, kérünk-e pályahasználati díjat. A későbbiekben meg kell határoznunk az
öltözőre vonatkozó használati díjat.
Figyelembe kell venni, hogy heti rendszerességgel történő használat esetén karban kell
tartanunk a pályát.
Bálint János
Támogatom a pálya használatot, de olyan személy kell, aki felvonalazza heti rendszerességgel
a pályát, kiadja a hálót és vissza veszi tőlük. Mindennek meg kell találni a módját. A
felmerülő forintális önköltséget - pálya festéshez mész vásárlás, locsolás és a fű nyírás
költsége - meg kell kérnünk. Javaslom a kérelem támogatását, de ezeket a költségeket vegyük
figyelembe. A rezsi költséget javaslom a használatért kérni.
Eszes Tamásné
A munka arányában fel kellene mérni a költségeket. A locsolás és a fűnyírás költségét kell
figyelembe venni.
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Dr. Turjányi Sándor
Minimális rezsiköltség számítással értenék egyet. Javaslom, hogy valamilyen formában
próbáljuk meg propagálni, hogy a mi településünkről is csatlakozzanak fiatalok a csapathoz.
A tömegsportnak lenne a célja.
Bálint Györgyné
Alkalmanként 5.000,-Ft díjat javaslok.
Bálint János
Jászberényi sportcsarnokokban. 5.000,-Ft/óra a bérleti díj, de természetesen a csarnoknak más
a rezsi költsége.
Dr. Turjányi Sándor
A magam részéről felhatalmaznám akár polgármester asszonyt, akár alpolgármester urat,
hogy egy méltányos összegről saját maguk döntsenek.
Bálint János
Egyszeri üzemelés: mészpor megvétele, egy fűnyírás, egy locsolás költségét számoljuk.
Polgármester
Az én gondolatom az volt, hogy óránként 3.000,-Ft.
Bálint Györgyné
Az én javaslatommal szinte megegyezik, másfél órával számolva.
Polgármester
Igen, az alkalmanként jobb meghatározás.
Bálint János
Elfogadom az alkalmanként 5.000,-Ft összegről szóló javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátotta azon határozati javaslat elfogadását, mely szerint a
képviselő-testület elfogadja a Szentlőrinckátai Sportegyesület sportpálya használat iránti
kérelmét, a sportpálya használatáért alkalmanként 5.000,-Ft díjfizetést állapít meg.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozati javaslatot.
55/2016. (V.05.) képviselő-testületi határozat
Szentlőrinckátai Sportegyesület sportpálya használat iránti kérelmének elfogadásáról
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szentlőrinckátai Sportegyesület sportpálya használat iránti kérelmét.
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
tulajdonában lévő, Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 1/A. szám alatti sportpályát használatra
bocsátja heti egy alkalommal – szerdai napokon – a Szentlőrinckátai Sportegyesület részére
labdarúgó edzés megtartása céljából.
A képviselő-testület a pálya használatának díját 5.000,-Ft/alkalom összegben állapítja meg.
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Erről értesül: 1./ Zombori Gábor egyesület elnökhelyettese, 2255 Szentlőrinckáta
2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben
Polgármester
A mai nap folyamán megérkeztek a felkérések Jászárokszállás Város Önkormányzatától a
XXII. Jász Világtalálkozó rendezvényen való részvételre. Május 20-ig várják a csoportok
jelentkezését. A művészeti csoportok részvételének szervezésével kapcsolatban megbízom
Ménű János művelődésszervezőt. Lehetőség van iparművészeti kiállításra, melynek
szervezésével megkérem Kókai Józsefné képviselőt. Jász horgászversenyre is lehet nevezni
két főt. Megkérem Bálint János alpolgármestert a két fő beszervezésére. Bálint Györgyné
képviselőt, mint pedagógust szeretném megkérni, hogy adja át az iskola testnevelő tanárának
a felkérést a zászlógyűjtő kerékpártúrán résztvevő iskolás gyermekekből álló csapat
megszervezésére. Megkérem Eszes Tamásné képviselőt, hogy a Jász Virtus vetélkedőre
próbáljon egy csapatot megszervezni, az elmúlt évben erre a rendezvényre nem tudtunk
csapatot össze szervezni, talán az idei évben sikerrel járunk.
Jászárokszállás Város Önkormányzata szeretettel várja a képviselő-testületet 2016. július 8. és
10. között megrendezésre kerülő XXII. Jász Világtalálkozóra. Önkormányzatunk fogja
biztosítani a résztvevőknek és a csoportoknak az oda-vissza utazást.
Bálint János
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a május 27-én megrendezésre kerülő
sportöltöző átadás sport programja összeállt, 14.00 órakor kerül az átadó ünnepségre, 15.00
órakor kezdődnek a labdarúgó mérkőzések, négy meghívott csapatból valamennyi csapat
elfogadta a meghívást. A rendezvény díszvendége: Csank János a magyar labdarúgó
válogatott volt szövetségi kapitánya.
A rendezvényre kérnék segítséget a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban részesülő
fiataloktól. Szeretném kérni tőlük, hogy május 20-án kerül sor egy megbeszélésre, melyen
szeretném ha ők is részt vennének. Kérném, hogy legyenek értesítve a fiatalok.
Csontos Sándor
Határbejárásom során megtapasztaltam a dőlő utak kátyúságát. A szerfás dőlő út különösen
kiemelt számomra. A dőlő utakon be vannak szántva a vízelvezető árkok, ha el van tolva az
út, akkor az árok partján keletkezik kb. 40 cm-es padka. Lapáttal és ásóval a közmunkások
helyre tudnák állítani. A vízelvezetést meg kellene oldani az utakon.
Megkeresett a lakosság a járdaépítéssel kapcsolatban. A járda indokolatlan kiemeléséves sok
problémát okoztak az érintett lakosságnak. Személyesen megtekintettem a járda építését a
Jászberényi úton, és valóban vannak szakaszok, ahol indokolatlanul történt a kiemelés.
Viszont van olyan szakasz, ahol alatta van az új járda a régi szinthez képest. A régi szinttől 23 cm-el magasabb kellene, hogy legyen, a lakosokkal meg kellene beszélni a járda
készítőjének. Én azt javaslom, hogy nagyobb körültekintéssel, a minőségre jobban
odafigyelve történjen a járda építés.
Polgármester
Az érintett lakókkal megtörtént az egyeztetés, személy szerint én is beszéltem a lakossal, aki
azt a tájékoztatást adta, hogy megegyezett a járda készítőkkel.
Csontos Sándor
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A közfoglalkoztatottak panaszkodnak az egyik külterületi tanyán lévő kutyákra, amelyek
ugyan meg vannak kötve, de még így megkötve is ki tudnak menni a dőlő útra, félelmet
keltenek az úton elhaladó dolgozók között. Ugyan ezen tanyáról más jószágok szabadon
garázdálkodnak az önkormányzat által művelt földterületeken.
A közfoglalkoztatottak panaszkodnak továbbá, hogy a külterületen lévő víz minősége nem
megfelelő, nem tudják fogyasztani.
Polgármester
Biztosítunk számukra ivóvizet, melyet ki tudnak szállítani.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést
bezárta.
K.m.f.

Zelenai Tibor Károlyné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

