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Jegyzőkönyv

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 26-án megtartott üléséről

Helye: Községháza
Jelen vannak: jelenléti ív szerint

A  polgármester  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait.  Megállapítja,  hogy  a  testületi  ülés
határozatképes, mivel 7 képviselő-testületi tag van jelen.
A  meghívóban  kiküldött  napirendi  pontok  kiegészítését  javasolja,  zárt  ülés  keretében:
méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés megtárgyalása napirendi pontot.
Kéri,  hogy  aki  a  napirendi  pontok  tárgyalására  tett  javaslatot  elfogadja,  kézfelnyújtással
szavazzon.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
napirendi pontokra tett javaslatot. 

59//2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
A 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2016. május    
26-i ülés napirendi pontjainak tárgyalására tett javaslatot.

Zárt ülés:

1./ Méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés megtárgyalása
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Nyílt ülés:

2./ Intézmények munkájának áttekintése (József Attila Művelődési Ház, Jászsági Családsegítő
     és Gyermekjóléti Szolgálat, Szent György Általános Iskolai Tagintézmény, Védőnői Szol-
     gálat, Önkormányzati Konyha, Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal)
    Előadó:  Ménkű János művelődésszervező, Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
                   lat, Horváthné Sziliczei Mónika tagintézmény-vezető, Karaszi Judit védőnő, 
                   Tóth Józsefné élelmezésvezető, Dr. Kundrák István jegyző

3./ Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról szóló
     rendelet tervezet megtárgyalása
     Előadó:  Zelenai Tibor Károlyné polgármester
                   Kókai Györgyi gazdasági ügyintéző

4./ Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szó-
     ló rendelet tervezet megtárgyalása
     Előadó:  Zelenai Tibor Károlyné polgármester
                   Kókai Györgyi gazdasági ügyintéző 
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5./ Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról szóló
     rendelet tervezet megtárgyalása
     Előadó:  Zelenai Tibor Károlyné polgármester
                   Kókai Györgyi gazdasági ügyintéző 

6./ A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet tervezet megtárgyalása
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
                   Dr. Kundrák István jegyző

7./ Az üzletek éjszakai nyitva tartásának endjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával 
     kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
                   Dr. Kundrák István jegyző

8./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási megállapodás módosításának megtárgya-
     lása 
       Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

9./ Előterjesztések
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Erről értesül: 1./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben

A képviselő-testület zárt ülés keretén belül kezdi munkáját.

Zárt ülést követően:

II. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Intézmények   munkájának   áttekintése    (József Attila Művelődési Ház,  
             Jászsági Családsegítő   és     Gyermekjóléti   Szolgálat,   Szent György   Általános
             Iskolai Tagintézmény, Védőnői Szolgálat, Önkormányzati Konyha,
            Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal)
Előadó: Ménkű János művelődésszervező, Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti
               Szolgálat, Horváthné Sziliczei Mónika tagintézmény-vezető, Karaszi Judit  
               védőnő, Tóth Józsefné élelmezésvezető, Dr. Kundrák István jegyző

Bálint János képviselő jelezte, hogy rövid időre távoznia kell az ülésről, önkormányzati
egyéb feladat miatt. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 6 fő. 

Polgármester
Tisztelettel  köszöntöm  az  intézmények  vezetőit,  képviselőit.  A  képviselő-testület  tagjai
írásban megkapták valamennyi intézmény írásos beszámolóját.  
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Megkérdezem  Ménkű  János  művelődésszervezőt,  kívánja-e  kiegészíteni  az  írásos
beszámolót?

Ménkű János nem kívánta kiegészíteni az írásos beszámolót. 

Polgármester
Megkérdezem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  kérdés,  vélemény  van-e  a  beszámolóval
kapcsolatban?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Polgármester
A beszámoló alátámasztja azon létjogosultságot, hogy szükség van az épületre, az intézmény
fenntartására.
Szavazásra  bocsátom  a  József  Attila  Művelődési  Ház  2015.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot. 

61/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
József Attila Művelődési Ház 2015.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
József Attila Művelődési Ház, mint közművelődési színtér 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót. A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

Erről értesül: 1./ Ménkű János művelődésszervező, helyben
                      2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

Polgármester
A  képviselő-testület  tagjai  írásban  megkapták  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat
2015.évi  átfogó  értékelését.  Megkérdezem  Kántor  Sándor  szolgálatvezetőt,  kívánja-e
kiegészíteni az anyagot?

Kántor Sándor
Nem kívánom kiegészíteni az anyagot.

Horvátné Sziliczei Mónika tagintézmény vezető
Szeretném megköszönni az iskolával történő közös együttműködést  Nagyon jó kapcsolatot
alakítottak ki a szolgálat munkatársai, intézményünk bizalommal fordulhat feléjük.

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat
2015.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló  átfogó  értékelés
elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.

62/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
A  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2015.  évi  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása  

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelését. Az értékelés a határozat mellékletét képezi.

Erről értesül:   1./ Kántor Sándor szolgálatvezető, 5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a.
                        2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                        3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

Polgármester
A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a Védőnői Szolgálat 2015. évi beszámolóját.
Megkérdezem Karaszi Judit védőnőt, kívánja-e kiegészíteni az anyagot?

Karaszi Judit
Nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.

Polgármester
Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e a beszámolóval kapcsolatban?

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Védőnői  Szolgálat  2015.  évi  beszámolójának
elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot. 

63/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
Védőnői Szolgálat 2015.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Védőnői  Szolgálat  2015.  évi  tevékenységéről  szóló beszámolót.  A beszámoló  a  határozat
mellékletét képezi. 

Erről értesül: 1./ Karaszi Judit védőnő, helyben
                      2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben
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Polgármester
A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a Szent György Általános Iskolai Tagintézmény
2015/2016-os  tanévének  első  félévi  munkájáról  szóló  tájékoztatót.  Az  iskola  nem  az
önkormányzat  intézménye,  de  a  képviselő-testületnek  kérése  volt,  hogy  ismerjük  meg  a
tagintézmény  munkáját.  Köszönöm  tagintézmény-vezető  asszonynak,  hogy  elkészítette  a
tájékoztatót. 

Horváthné Sziliczei Mónika
Szeretném tájékoztatni néhány szóban a képviselő-testületet, hogy Alattyán településsel közös
pályázat  került  benyújtásra  „határtalanul”  címmel,  mely  pályázat  pozitív  elbírálást  kapott,
jövő évben a tagintézmény 7-dik osztálya vehet részt ezen pályázat keretén belül ingyenes
szlovákiai  kiránduláson.  A „Tanoda”  pályázat  2015.  december  31-ig benyújtásra  került,  a
pályázattal kapcsolatban eredmény még nem született. 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Szent  György  Általános  Iskolai  Tagintézmény
2015/2016-os  tanévének  első  félévi  munkájáról  szóló  tájékoztató  elfogadásáról  szóló
határozati javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot. 

64/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
Szent György Általános Iskolai Tagintézmény 2015/2016-os tanévének első félévi munkájáról
szóló tájékoztató elfogadása

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a.
Szent György Általános Iskolai Tagintézmény 2015/2016-os tanévének első félévi munkájáról
szóló tájékoztatót.  A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 

Erről értesül: 1./ Horváthné Sziliczei Mónika tagintézmény-vezető, Jászfelsőszentgyörgy
                      2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

 Polgármester
A képviselő-testület  tagjai  írásban megkapták  az  önkormányzat  által  üzemeltetett  Konyha
2015. évi beszámolóját. Megkérdezem Tóth Józsefné élelmezésvezetőt, kívánja-e kiegészíteni
az írásos beszámolót?

Tóth Józsefné
A beszámolóban problémaként tártam fel néhány dolgot. A leginkább megbeszélést igénylő
feladat  a  nyári  szünidei  étkeztetés,  mivel  a  program  a  konyhai  dolgozók  szabadságának
igénybevételével nem nagyon egyeztethető. A feladatot el kell látni ezzel tisztában vagyunk,
és teljes létszámmal kell végezni a munkát a nyári  időszakban. Két megoldás van: vagy a
helyben  étkeztetés  vagy  az  ételesben  történő  elvitel.  A  konyha  szempontjából  a  helyben
történő étkeztetés volna a célszerűbb. 
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Polgármester
A konyha működésében két alapvető problémával szembesültünk az idei évben. Az egyik,
melyet élelmezésvezető asszony is elmondott, és ezt a feladatot meg kell oldanunk, ez évtől
kötelező  a  szünidei  gyermekétkeztetés  biztosítása  bölcsődés  kortól  –  18  éves  korig.  Ez
kötelező önkormányzati  feladat,  teljesíteni kell.  A minimum, melyet  biztosítanunk kell: 43
nap, a konyha a nyári szünidő alatt két hetet tud zárva tartani. Ezen idő alatt kell elvégezni a
tisztasági festést, takarítást.
Ahogyan élelmezésvezető asszony is elmondta két megoldás van: vagy elviszik ételhordóban
az ebédet, vagy a benti étkeztetést biztosítjuk, viszont ez esetben biztosítanunk kell egy főt a
felügyeletre, mivel a konyhai dolgozók a felügyeletet nem tudják ellátni. 
Az óvodai étkeztetéssel kapcsolatban is zajlik az egyeztetés, mint fenntartó mi azt javasoljuk,
hogy az óvoda is csak két hétre tartson zárva a nyári szünidő ideje alatt.  Az óvoda nyitva
tartása alatt az óvodás gyermekek az óvodában étkezhetnek. Az óvodás gyermekek számára
az óvoda nyitva tartása alatt nem kötelező nyári gyermekétkeztetést biztosítani. 
A jogszabály kötelezi az önkormányzatot, hogy a bölcsődés korú gyermekeket el kell látnunk,
viszont önkormányzatunknak sem a feltételei, sem gyakorlata nem áll rendelkezésre. 
A másik  probléma,  mellyel  szembesülnünk kell:  néhány héttel  ezelőtt  ellenőrzést  tartott  a
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a szociális étkeztetés területén. A megállapítás az
volt,  hogy még  mindig  magas  a  sótartalom,  magas  a  kalória  tartalom,  magas  az  energia
tartalom, kevés a teljes őrlésű gabonából készült élelmiszerek használata. Viszont főként az
idős emberek részéről már most is panasz volt az ételek ízére vonatkozóan. Az ellenőrzés
során megállapítottakat viszont ki kell javítani, be kell tartanunk az előírtakat. 

Eszes Tamásné
Idős személynek átállni  a megváltozott  ízre nagyon nehéz,  és a mennyiség csökkentése is
megdöbbentő.  

Csontos Sándor 
A szabadságolás hogyan működik? Munkavállalói jog, hogy a dolgozók ki tudják venni a
szabadságukat.

Polgármester
Jogszabály írja elő a szabadságok számát, a költségvetési törvényben a finanszírozott létszám
meghatározott.

Tóth Józsefné
Ez idáig meg is tudtuk oldani a nyári szabadságolást.  Megpróbáljuk úgy beosztani, hogy egy-
két dolgozó el tudjon menni egyszerre és így megpróbáljuk beosztani magunk között.

Csontos Sándor
Az étkeztetés során ki fogja tudni ellátni a felügyeletet?

Polgármester
Az önkormányzatnak erre a feladatra biztosítani kell  egy személyt.  Keressük a megoldást,
hogyan lehet a feladatot ellátni. 
A másik problémával is szembesülnünk kell, hisz a szociális étkezésben részesülők biztosan
jelezni fogják a képviselőknek is, hogy nem ízlik az ebéd. 
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Csontos Sándor
Miért kell változtatni azon, ami jó volt 20-30 évig. 

Eszes Tamásné
Főként  azok  részéről  érthető  a  felháborodás,  akik  fizetnek  érte.  Kevesebb adagot  fognak
kapni. Mint óvónő tapasztalatból mondom, hogy a gyermekeknek nem elég az a mennyiség,
mely meghatározásra került. 

Tóth Józsefné
A norma tekintetéből is megengedhetnénk, hogy nagyobb adagot adjunk, mert bele férne a
keretbe,  de  nem  lehet.  Szigorú  büntetést  fognak  kiróni,  ha  az  előírást  nem  tartjuk  be,
információm szerint például a só túllépésnél 300 .000,-Ft-nál kezdődik a büntetés összege.

Polgármester
Mint az önkormányzat vezetője csak azt az utasítást tudom az élelmezésvezetőnek adni, hogy
be kell tartani minden előírt szabályt. 

Eszes Tamásné
Talán kivonat formájában el lehetne juttatni az étkeztetést igénybe vevők számára, hogy miért
történnek a változások. 

Bálint Györgyné
Véleményem szerint az idős emberek tisztában vannak azzal, hogy nem a konyha  tehet róla, a
rendelkezést be kell tartani. 

Polgármester
A  nyári  étkeztetéssel  kapcsolatban  még  egyeztetések  fognak  zajlani,  de  inkább  az  az
állásfoglalás, hogy benn történjen az étkeztetés. 

Kántor Sándor
Nekem  az  lenne  a  kérésem,  hogy  ha  elkezdődik  a  nyári  gyermekétkeztetés,  és  azon
gyermekek vonatkozásában, akik rászorultak, és nem jönnek étkezni, az önkormányzat jelezze
a gyermekjóléti szolgálat felé, mert a családot fel kell, hogy keressük. 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Községi  Önkormányzat  Konyhája  2015.  évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.

65/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
Községi Önkormányzat Konyhája 2015.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Községi Önkormányzat  Konyhája 2015. évi munkájáról  szóló beszámolót.  A beszámoló a
határozat mellékletét képezi. 
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Erről értesül: 1./ Tóth Józsefné élelmezésvezető, helyben
                      2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

Polgármester
A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. Megkérdezem Jegyző Urat, kívánja-e szóban
kiegészíteni a beszámolót?

Jegyző
Nem kívánom kiegészíteni a beszámolót.

Bálint Györgyné
Valóban  nagyon  alacsony a  közszolgálati  dolgozók  fizetése.  Az  önkormányzati  dolgozók
fizetés emelése nincs tervezve?

Jegyző
Sem az idei évi, sem a jövő évi költségvetési törvényben nincs tervezve az önkormányzati
dolgozók fizetésemelése. Az önkormányzatnál az elmúlt nyolc évben a konyhai dolgozók és a
hivatalnál lévő dolgozók nem kaptak fizetésemelést. 

Bálint Györgyné
Felháborítónak tartom.

Polgármester
Az önkormányzat jelen pillanatban létszámmal tudja a hivatal munkáját segíteni, egy fő teljes
állású dolgozó, egy fő megbízásos dolgozó és egy fő közfoglalkoztatott dolgozó dolgozik a
hivatalban. Azon feladatokat végzik, melyeket a státuszukból eredően elvégezhetnek. Nagy
feladat  számunkra  az  óvodai  társulás  ellátása.  Különösen  kiéleződik,  hogy  személyi
problémával  küzdünk  a  hivatalban,  egy  dolgozónk  felmondott,  aki  az  óvodai  társulási
feladatokat látta el, és a gazdasági ügyintézőnk heteken belül szülési szabadságra fog menni.
Mindezen tények nagyon komoly problémákat okoznak a feladatellátásban. Jelen pillanatban
talán elképzelhető az is, hogy az óvodai társulást át kell gondolni, meg kell vizsgálni azon
lehetőséget,  hogy a működés szempontjából hogyan alakulna,  ha megszüntetésre kerülne a
társulás. 

Jegyző
A  realitás  ténylegesen  a  felé  mutat,  hogy  önállóan  működtessük  az  óvodát.  Szakember
hiánnyal küszködünk, mely most már kezd állandósulni, döbbenetes módon 50 éves korban
egy középfokú végzettségű köztisztviselő minimál bért kap, mert olyan alacsony a bértábla ez
szégyenletes.  Ezen  okból  kifolyólag  nem  is  jelentkezik  szakképzet  munkavállaló.
Átgondolandó  az  óvodai  társulás  működtetése,  a  felelősség,  a  munka  a  gesztor
önkormányzatnál jelentkezik. A gondot komolynak ítélem, én amellett vagyok, hogy fel kell
bontani a társulást. 

Polgármester
Javaslom,  hogy  hozzon  a  képviselő-testület  egy  olyan  határozatot,  melyben  a
Jászfelsőszentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  Felsőjászsági
Óvodai  Intézményfenntartó  Társulást,  hogy  vizsgálja  felül  az  önálló  óvodai  működés
feltételeit és annak költségvetési kihatásait. 
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Amennyiben  a  vizsgálat  megtörtént,  azt  követően  a  társulás  érintett  önkormányzatai
tárgyalják meg a vizsgálat eredményét. 
A  számok  tükrében  mind  három  önkormányzat  megfelelően  tud  gondolni  a  további
működtetésen. 
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.

66/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
Óvodai társulás működésének felülvizsgálata 

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy
megbízza a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulást, hogy vizsgálja felül az önálló
óvodai működés feltételeit és annak költségvetési kihatásait. 
A képviselő-testület kéri, hogy amennyiben a vizsgálat megtörtént, a társulásban részt vevő
önkormányzatok tárgyalják meg a vizsgálat eredményét.   

Erről értesül: 1./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      2./ Kókai Györgyi gazdasági ügyintéző, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

A polgármester szavazásra bocsátotta a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.

67/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat 
Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadása

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

Erről értesül: 1./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
                      2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

A polgármester megköszönte az intézményvezetők, intézmények képviselőinek részvételét.   
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III. NAPIRENDI PONT
Tárgy:   Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításá-
               ról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
              Kókai Györgyi gazdasági ügyintéző

Bálint János képviselő vissza érkezett az ülésre, így a jelenlévő képviselő-testületi tagok
száma 7 fő. 

Polgármester
Az  előterjesztést  és  a  rendelet  tervezetet  a  képviselő-testület  tagjai  írásban  megkapták.
Megkérdezem Kókai Györgyi gazdasági ügyintézőt, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Kókai Györgyi
Nem kívánom kiegészíteni.

A polgármester megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A polgármester szavazásra bocsátotta a 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított
1/2015.  (II.18.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
rendelet tervezetet. 

A 9/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

IV. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi pénzügyi terv végrehajtá-
             sáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Előadó:Zelenai Tibor Károlyné polgármester
             Kókai Györgyi gazdasági ügyintéző

Polgármester
Az  előterjesztést  és  a  rendelet  tervezetet  a  képviselő-testület  tagjai  írásban  megkapták.
Megkérdezem Kókai Györgyi gazdasági ügyintézőt, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Kókai Györgyi
A mellékletekben próbáltam a főbb tevékenységeinket külön is kimutatni. Az 5. mellékletben
csak az  önkormányzat  kiadásai  és  bevételei  szerepelnek.  Összességében  a  bevételek  610.
605.000,-Ft-ra  teljesültek,  a  kiadások  600.434.000,-Ft-ra  teljesültek.  Az  éves  tényleges
állományi létszám: közalkalmazott 13 fő, a közfoglalkoztatottak átlagos éves létszáma: 49 fő.
Külön a hivatalt a 6. melléklet tartalmazza,  az éves tényleges állományi létszám: 10 fő.  A
2015. évi közfoglalkoztatást  a 7. melléklet  tartalmazza.  Ebben benne van a hosszabb távú
közfoglalkoztatás és az összes Start program, amely az elmúlt évben indult és 2015. december
31-ig  pénzügyileg  teljesült.  Az  elmúlt  év  folyamán  53.943.000,-Ft  összegű  támogatásban
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részesültünk  a  Munkaügyi  Központtól.  A  közfoglalkoztatással  kapcsolatos  kiadásunk
összesen: 64.407.000,-Ft volt. 
A  szociális  ágazatot  a  8.  melléklet  tartalmazza.  Étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,
tanyagondnoki szolgálat, a három fő terület bevétele: 7.109.000,-Ft és ezen felül a normatív
állami támogatás. A kiadások: 19.332.000,-Ft.
A 9. melléklet a hivatal és az önkormányzat pénzmaradványát taglalja. A hivatal esetében a
pénzmaradvány működési célra történő felhasználását javaslom. Az önkormányzat esetében a
pénzmaradvány felhalmozási célra történő felhasználásáról is dönthet a képviselő-testület.

A polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény van-e?

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet
tervezet elfogadását.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
rendelet tervezetet. 

A 10/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

V. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításá-
             ról szóló rendeletet tervezet megtárgyalása
Előadó:Zelenai Tibor Károlyné polgármester
             Kókai Györgyi gazdasági ügyintéző

Polgármester
Az  előterjesztést  és  a  rendelet  tervezetet  a  képviselő-testület  tagjai  írásban  megkapták,
megkérdezem Kókai Györgyi gazdasági ügyintézőt, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Kókai Györgyi
Előirányzat  módosításra  azért  kerül  sor,  mert  az  első  negyedévben,  illetve  április  30-ig
bezárólag  ezekben  a  támogatásokban  részesültünk  pluszban,  amely  az  eredeti
költségvetésünkben még nem szerepelt. Ezek azóta leutalt pénzeszközök.

A polgármester megkérdezi, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  2016.  évi  költségvetésről  szóló  3/2016.  (III.03.)
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
rendelet tervezetet. 

A 11/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. 
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VI. NAPIRENDI PONT
Tárgy:  A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
              Dr. Kundrák István jegyző

Polgármester
A képviselő-testület  tagjai  írásban  megkapták  a  rendelet  tervezetet.  Az  önkormányzatnak
jogszabályi kötelezettsége a talajterhelési díj megállapításáról szóló rendelet megalkotása.

Jegyző
Alapvető  elv,  hogy  amely  ingatlan  rá  van  kötve  az  ivóvízhálózatra,  ott  keletkezik
szennyvízkibocsátás. A talajterhelési díj fizetést  2017.évben kell bevallani és megfizetni. A
rendelet tervezet 7. § -a tartalmazza a díjmentességet: aki 2016. december 31. napjáig ráköt a
közcsatornára, mentesül a talajterhelési díj megfizetés alól. A rendelet melléklete tartalmazza
a bevallási  nyomtatványt.  Tartalmazza,  hogy mennyi  a talajterhelési  díj  mértéke,  ötszörös
mértékű a szennyvízdíjnak. 

Polgármester
A Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zrt.  megküldte  az  Energiahivatal  tájékoztatását,  mely
hivatal  településünkre  vonatkozóan a csatornadíjat  egyenlőre  286,-Ft/m3 + Áfa összegben
határozta meg. Lényegesen alacsonyabb költségre jön ki, mint a talajterhelési díj. Most még a
lehetőséget mindenki megkapja a rákötésre, az elmúlt  napokban érkezett  meg ismételten a
kivitelező csapat, várhatóan egy hónapon keresztül fognak tartózkodni a településen. 

Jegyző
Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  használják  ki  a  lehetőséget,  engedjék  be  a  szakembereket,
csatlakozzanak rá a szennyvízhálózatra, hisz nagyon magas összegű a talajterhelési díj. 

Polgármester
Az ellenőrzés a vízmű adatszolgáltatása alapján történik. 

Jegyző
Fogjuk tudni ellenőrizni, hogy mely ingatlan nincs benne a rákötöttek listájában. 

Bálint János
Hogyan tudjuk behajtani a nem fizetőktől?

Polgármester
Adók módjára behajtandó köztartozás. 

Jegyző
A Földhivatal bejegyzi az ingatlanra, mivel az összeg magas.

Kókai Józsefné
Aki  szeretne  rácsatlakozni  a  hálózatra,  de  nincs  csatorna  kiépítve  az  ingatlana  előtt,
gondoskodnia kell egy újabb víztisztítóról?
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Polgármester
Én úgy tudom, hogy a talajterhelési díj arra vonatkozik, amely ingatlan előtt ki van építve a
szennyvízcsatorna hálózat. 

Jegyző
A rendelet tervezet 2. §-a tartalmazza, hogy arra terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá. Ha előtte nincs közcsatorna, akkor nem tud rákötni. 

Eszes Tamásné
Az egyedi vízbeszerzés esete nem arra vonatkozik, aki nem a hálózati vizet használja, hanem
fúrt kútból használja a vizet? Vannak olyanok, akik nem feltétlenül a közműből használják a
vizet, hanem mély kútból és az van rákötve a lakásukra, ugyan akkor a szennyvízcsatorna
hálózatra csatlakozva vannak. 

Polgármester
A vízmű adataiból ki fog derülni az az ingatlan is, ahol esetlegesen az említettek állnak fenn.

Dr. Turjányi Sándor
Aki esetleg a zárt szennyvíz tározójából kiszippantatja és szabályos módon elhelyezésre kerül,
melyről igazolása van, őt mentesíteni kellene a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól.

Jegyző
A szennyvízszállításhoz  engedéllyel  kell  rendelkezni,  kizárólag  az szállíthatja  be,  aki  arra
jogosultsággal rendelkezik, és a szabályoknak megfelelő módon lehet beszállítani. 

Polgármester
Nem a jelenlegi árakon fognak szippantást végezni. 

Jegyző
Számot kell adni arról, hogy hová helyezi el a szennyvizet.

Csontos Sándor
Aki  például  állatok  itatására  használ  vizet,  azt  a  mennyiséget  miért  fizesse  ki
szennyvízcsatorna díjként? Miért kell azért a mennyiségért fizetni, amely nem kerül bele a
szennyvízcsatorna hálózatba?

Polgármester
A rendeletek szigorodnak, ivóvízzel ne virágot locsoljunk, ne kertlocsolásra használjuk, ne
állatok itatására. Az ilyen jellegű célokra fúrott kutat kell használni. 

Csontos Sándor
Véleményem  szerint  aki  zárt  rendszerben  tárolja  a  szennyvizet,  saját  kertjében  mint  bio
trágyát felhasználja, vele szemben nem lehet a talajterhelési díjat alkalmazni. 

Bálint János
Nem csak talajterhelés van, hanem levegő szennyezés is. 

Polgármester
A talajterhelési díj jogszabály alkotás kérdése, önkormányzatunknak a jogszabályok alapján
meg kell hozni a rendelkezéseket. 
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Jegyző
Aki  számlával  igazolja,  hogy  beszállította  a  szennyvizet  a  megfelelő  lerakóba,  azzal  az
összeggel csökken a talajterhelési díj összege.  

A polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  talajterhelési  díj  helyi  szabályairól  szóló  rendelet
tervezet elfogadását. 

A képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  nem szavazat  nélkül  1  tartózkodással  elfogadta  a
rendelet tervezetet. 

A 12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi. 

VII. NAPIRENDI PONT
Tárgy:   Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának 
               biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról szóló rendelet tervezet 
               megtárgyalása
Előadó:  Zelenai Tibor Károlyné polgármester
               Dr. Kundrák István jegyző

Polgármester
A képviselő-testület előzetesen már tárgyalta a rendelet tervezetet. Átadom a szót Jegyző úr
részére.

Jegyző
A rendelet  tervezetet  véleményeztetni  kell  a  Kereskedelmi  és  Iparkamarával.   A rendelet
tervezet  elküldésre  került  a  Kamara  részére,  2016.  február  17-én.   A Kamara  nem fűzött
véleményt a rendelet tervezethez.  

A polgármester  szavazásra  bocsátotta  az  üzletek  éjszakai  nyitva  tartásának  rendjéről  és  a
lakosság  nyugalmának  biztosításával  kapcsolatos  egyes  helyi  szabályokról  szóló  rendelet
tervezet elfogadását.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
rendelet tervezetet. 

A 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi. 

VIII. NAPIRENDI PONT
Tárgy:  Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási megállapodás módosításának 
              megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
Az előterjesztést a testület tagjai írásban megkapták, megkérdezem, hogy kérdés, vélemény
van-e?



15

Bálint Györgyné
Mennyi a hozzájárulási összeg lakosonként?

Polgármester
A  tanács  működéséhez  nem  fizetünk  hozzájárulást.  A  tanács  minden  évben  a
költségvetésében  határozza  meg,  de már  évek óta  nem állapít  meg  a tanács  hozzájárulási
összeget. 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Tápiómenti  Területfejlesztési  Társulás  társulási
megállapodás módosításának elfogadásáról  szóló határozati javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.

68/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadásáról.

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  minősített  többséggel
elfogadja a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosítását.

Erről értesül: 1./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, Nagykáta
                      2/  Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

IX. NAPIRENDI PONT
Tárgy:   Előterjesztések
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
Átadom a szót Kókai Györgyi gazdasági ügyintéző részére.

Kókai Györgyi
Az  ülés  előtt  került  kiosztásra  a  rendkívüli  önkormányzati  támogatás  igényléséről  szóló
előterjesztés.  Fizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak, illetve a Felsőjászsági Óvodai
Intézményfenntartó Társulásnak. Az előterjesztés tartalmazza a fizetési kötelezettségeket. A
2016. évi központi költségvetésről szóló C. törvény 3. melléklete alapján lehetősége van az
önkormányzatnak  rendkívüli  önkormányzati  költségvetési  támogatás  iránti  kérelmet
benyújtani.  Nem csak a Belügyminisztérium felé,  hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium
felé is. Ez a pályázat első körben 2016. szeptember 30-ig kétszer is benyújtható különösebb
indokolás nélkül.  November 30-i még egyszer benyújtható, de azt már indokolni kell. Olyan
kiadások szerepelnek az előterjesztésben, melyekre állami normatív támogatási forrás nem áll
rendelkezésünkre.  Számításom  alapján  16.902.000,-Ft  összegű  vissza  nem  térítendő
rendkívüli  támogatási  igénylésre megpróbálhatja az önkormányzat  benyújtani  a pályázatot.
Minden  egyes  pontot  vagy  fizetési  felszólítással,  fizetési  meghagyással  vagy  egyéb
bizonylattal  kell  dokumentálni.  A minisztériumtól  állásfoglalást  kértem,  hogy igényelhet-e
önkormányzatunk – mivel  gesztor önkormányzat  vagyunk – az óvodai intézményfenntartó
társulás  2015.  évi  elszámolásából  adódó,  tagintézményeknek  történő  visszafizetésére.
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Amennyiben pozitív választ kapunk, akkor lesz 16.902.000,-Ft összegű a pályázati igényünk.
Amennyiben nemleges választ kapok a minisztériumtól, ki kell hagyjam az utolsó pontot, és
így értelemszerűen a határozatot annak az összegnek a csökkenésével fogom elkészíteni. 

Polgármester
Ilyen jellegű támogatási igényt még ez idáig nem nyújtottunk, be, de több önkormányzat élt
már ezzel a lehetőséggel. Önkormányzatunknak is meg kell próbálni. 

Dr. Turjányi Sándor
Törvény szerint  kétszer  lehet  benyújtani,  szeptember  30-ig.  A pályázat  vonatkozásában  a
határidőt nem lehetne július 30-ra megállapítani?

Kókai Györgyi
Véleményem szerint ne változtassunk a határidőn, mert ha még egyszer be kell nyújtani a
pályázatot, akkor szeptember 30-ig különösebb indokolás nélkül benyújthatjuk még egyszer. 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  rendkívüli  önkormányzati  támogatás  igényléséről
szóló határozati javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.  

69/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilatkozata rendkívüli 
önkormányzati támogatás igényléséhez

1) Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklete alapján 16.902.372 Ft összegű vissza nem 
térítendő rendkívüli támogatás igénylését határozza el. 

2) Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, a támogatási igény jogszabályokban 
meghatározott módon és határidőre történő benyújtására. 

3)
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős:   Zelenai Tibor Károlyné polgármester

  
Erről értesülnek: 1.) Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben

      2.) Dr. Kundrák István jegyző, helyben
      3.) Magyar Államkincstár Állampénztári Iroda,

                                                                     Szolnok
     4.) Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati 

                                                                     Hivatal, helyben
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Polgármester
A képviselő-testület részére kiküldésre került előterjesztés a Jászfelsőszentgyörgy települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések projekt című, TOP-2.1.3.-15 kódszámú pályázati
konstrukció  keretében  közbeszerzési  tanácsadó  és  mérnök  (műszaki  ellenőrzési)  feladatok
ellátása tárgyú feltételes beszerzési eljárások megindítására. Amennyiben pozitív döntésben
részesül önkormányzatunk, el lehet indítani a közbeszerzést és a kivitelező kiválasztását. Az
előterjesztés tartalmazza az általam javasolt cégeket, akiktől ajánlatot kérünk. 
Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  Jászfelsőszentgyörgy  települési  környezetvédelmi
infrastruktúra  fejlesztések  projekt  című,  TOP-2.1.3-15  kódszámú  pályázati  konstrukció
keretében  a  projekt  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadói  feladatai  ellátására  alkalmas
vállalkozások kiválasztása határozati javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot. 

70/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy  települési  környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztések  projekt  című,
TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati  konstrukció  keretében a  projekt  hivatalos  közbeszerzési
tanácsadói feladatai ellátására alkalmas vállalkozások kiválasztása előterjesztés tárgyában;

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy
Jászfelsőszentgyörgy  települési  környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztések  projekt  című,
TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati  konstrukció  keretében a  projekt  hivatalos  közbeszerzési
tanácsadói feladatai ellátására alkalmas vállalkozások kiválasztása tárgyban a Kbt. hatálya alá
nem  tartozó,  három  ajánlat  kérésén  alapuló  feltételes  eljárást  indít,  és  a  következő
ajánlattevőket kéri fel  ajánlattételre:

1./ NYÍRBER Kft.
Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
4400. Nyíregyháza, Hunyadi u. 78
Telefon:+36-42-433722
Telefax:+36-42-433719
E-mail cím: nyirber@gmail.com 

2./ Dr. Szűcs Ilona 
Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
4244.Újfehértó, Eötvös u. 2.
Telefon: +36-30-854-4573,
Telefax: +36-42-290081
E-mail cím: icusszucs@t-online.hu  

3./ Dr. Egyed Adrienn Noémi  
Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
4400. Nyíregyháza, Közép u. 28. I. em. 7.
Telefon: +36-20-421-1511, 
E-mail cím: dr.egyed.adrienn@gmail.com
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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  a  Jászfelsőszentgyörgy  települési  környezetvédelmi
infrastruktúra  fejlesztések  projekt  című,  TOP-2.1.3-15  kódszámú  pályázati  konstrukció
keretében  a  projekt  mérnök,  műszaki  ellenőri  feladatai  ellátására  alkalmas  vállalkozások
kiválasztása határozati javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.

71/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy  települési  környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztések  projekt  című,
TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében a projekt mérnök, műszaki ellenőri
feladatai ellátására alkalmas vállalkozások kiválasztása előterjesztés tárgyában; 

Jászfelsőszentgyörgy  települési  környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztések  projekt  című,
TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében a projekt mérnök, műszaki ellenőri
feladatai  ellátása tárgyban a közbeszerzési  értékhatár  alatti,  három ajánlat  kérésén alapuló
feltételes eljárást indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel  ajánlattételre:

1./ Contractor 58 Bt. (Sándor Miklós ügyvezető)
           5000 Szolnok, Táncsics M. út 1. (Postacím: 5000 Szolnok, pf.: 319.)
           Email: sandormiklos@contractor58.hu (Telefon: 06(30)515-69-58)

2./ Katona Kft. (Katona Emil ügyvezető)
           5000 Szolnok, Hold utca 31. 
           Email: katonakft@gmail.com  (Telefon: 06(30)955-04-48)

3./ ProCert Korlátolt Felelősségű Társaság (Nagy Tibor ügyvezető)
          1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/G.
          Email: nagy.tibor@procert.hu   (Telefon: 06(20)364-45-53)

Felelős:   Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Határidő: folyamatos

Erről értesül: 1./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben 
                      2./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben
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Polgármester
Szó volt arról, hogy pályázatot kívánunk benyújtani az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések  támogatására,  egyrészt  a  kötelező  önkormányzati  feladatokat  ellátó
intézményfejlesztés,  felújítás  keretén  belül  a  hivatal  belső  felújítására,  elsősorban  az
akadálymentesítésre és a tetőtér beépítés lehetőségének kiépítésére.  Igaz, hogy a legutóbbi
ülésünkön azt a tájékoztatást adtam, hogy az energetikai pályázatunkban nem tudunk pályázni
a  hivatal  felújítására,  de  időközben  a  pályázatnál  módosítás  történt,  megtaláltuk  azon
megoldásokat,  hogy a  hivatal  energetikai  korszerűsítése:  fűtés,  világítás,  nyílászáró  csere,
napelemes  rendszer  elhelyezése  az  energetikai  pályázatban  benyújtásra  kerüljön.  A
Belügyminisztérium  által  kiír  pályázati  felhívásra  pedig  az  akadálymentesítés,  tetőtér
kialakítás kerülne benyújtásra. A lehívható keret összeg: 30.000.000,-Ft. A projekt maximális
összege  az  önerővel  együtt:  31.578.947,-Ft.  Az  összeg  lehívását  maximálisan  igénybe
szeretnénk  venni.  Ugyan  ezen  pályázati  kiírás  keretében  nyílik  lehetőség  belterületi  utak,
járdák, hidak felújítására. Szó volt arról, hogy az adósságkonszolidáció pályázat keretén belül
pedig az utak másik részének a felújítása kerül megvalósításra. Felmérést készítettem azon
vállalkozóval,  aki  az  utóbbi  két  évben  végezte  településünkön  az  utak  felújítását.  Az
adósságkonszolidációnál  20  millió  forint  áll  rendelkezésünkre,  ezen  pályázatnál  15  millió
forint összegre lehet pályázatot benyújtani, 85 % mértékű a támogatás intenzitás. A projekt
mérete 17.647.059,-Ft lehet a támogatással és az önerővel együtt. Attila utca: 5.170.170,-Ft.,
Szőlő utca eleje, valamint a Temetőig és a gazdasági területünkig. Összege: 10.647.426,-Ft.
Az összeghez még a műszaki ellenőri szolgáltatás díját lehet hozzá számolni. 
Az  adósságkonszolidációs  pályázatra  pedig  a  Honvéd  utcára  2.766.066,-Ft,  Temető  utca:
10.749.534,-Ft,  Kossuth  utca:  8.129.524,-Ft.   Költség  túllépés  esetén  útfelújításra
megállapított normatív állami támogatásból ki tudjuk egészíteni.
A  Belügyminisztérium  által  kiírt  belterületi  utak  felújítás  pályázati  felhívásra  benyújtásra
kerülne  az  Attila  utca,  Szőlő  utca  felújítása  15  millió  forint  keretet  kimerítené.  Az
adósságkonszolidációs pályázati felhívásra pedig a Honvéd utca, Temető utca és a Kossuth
utca felújítása kerül benyújtásra. 
A kimaradó kisebb utcák felújítását pedig saját forrásból meg tudjuk oldani. 

Bálint János
Egy ütemben meg tudjuk oldani a beruházást?

Polgármester
Egy  év  áll  rendelkezésre  a  megvalósítás  szempontjából.  Attól  függ,  hogy  a  támogatási
szerződésben mikori megvalósítás került meghatározásra. 

A polgármester  szavazásra  bocsátotta  azon határozati  javaslat  elfogadását,  mely  szerint  a
Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló
fejlesztések támogatása elnevezésű pályázatot kíván benyújtani az ad) pont szerinti  „közös
önkormányzat  székhely  hivatalának  fejlesztése,  felújítása”  alcímű  pályázat  beadásáról,   a
beruházás összköltsége: 31.579.979,-Ft. 
Ezen pályázati kiírás keretén belül a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcélra
az Attila utca, Szőlő utca felújítására kíván pályázatot benyújtani. A beruházás összköltsége:
17.647.056,-Ft, melyből a vállalt önerő: 2.647.059,-Ft. 

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.
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72/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra című pályázathoz biztosított
saját forrásból

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy
’Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázatot kíván
benyújtani a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 3. pont alapján, ezen belül is:

- az ad) pont szerinti „közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása”
alcímű  pályázat  beadásáról,  mely  beruházás  összköltsége:  31.579.979,-Ft,  ebből  a
vállalt önerő: 1.579.979,-Ft, valamint

- a c) pont szerinti „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”  pályázati alcélra, mely
beruházás összköltsége: 17.647.056,-Ft, ebből a vállalt önerő: 2.647.059,-Ft.

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, Könyök 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

A polgármester  szavazásra bocsátotta  az adósságkonszolidációban nem részesült  települési
önkormányzat  fejlesztéseinek  támogatása  című  pályázat  benyújtásáról  szóló  határozati
javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.

73/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
„az  adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok  fejlesztéseinek
támogatása” című pályázathoz biztosított sajátforrásról

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy  „az
adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok  fejlesztéseinek
támogatására”  elnevezésű pályázatot be kívánja nyújtani a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont alapján, ezen belül is:

- az a) pont szerinti  „a település belterületén út, híd vagy járdaépítésére,  felújítására,
karbantartására”  alcímű  pályázat  beadásáról,  mely  beruházás  összköltsége:
21.645.118,-Ft, ebből a vállalt önerő: 1.645.118,-Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Erről értesül: 1./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben



21

                      2./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

Polgármester
Kérelemmel fordult a képviselő-testület felé a „Helyet!”Alapítvány. Az Alapítvány szeretne
csatlakozni  a  2016.  májusában  megjelenő  és  pályázható  szociális  farm  programokhoz,
melyeken keresztül támogathatóvá válna a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatása a szociális gazdaságban, elsősorban a mezőgazdasági termelésben. A
pályázati feltételek között szerepel, hogy a pályázónak rendelkeznie kell egy 10.000 fő alatti
településen  telephellyel.  Az alapítvány kéri  a  képviselő-testület  tulajdonosi  hozzájárulását,
hogy egy önkormányzat által kijelölt épületben ezt megtehessék. 
Szóban elmondták, hogy nem kívánnak itt semmi féle tevékenységet folytatni, kizárólag egy
telephellyel  kell  rendelkezniük.  A  program  keretén  belül  Jászberényben  végzik
tevékenységüket.

Dr. Turjányi Sándor
Fenntartásaim vannak a jótékonysági  szervezetekkel  kapcsolatban,  ha  valaki  jó  szándékra
hivatkozik,  nem  feltétlenül  biztosíték  arra,  hogy  jó  szándékról  is  van  szó.  Minden  féle
biztosíték  nélkül  kérik  a  képviselő-testületet  arra,  hogy biztosítson  az  alapítvány számára
helyet.  Én azt javaslom, hogy ne tegyük meg mindaddig, míg valamilyen garancia nincs a
részükről. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a „Helyet!” Alapítvány kérelmének elutasításáról szóló
határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.

74/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat
„Helyet!” Alapítvány kérelmének elutasításáról

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy  nem
támogatja a „Helyet!” Alapítvány telephely létesítés iránti kérelmét. 

Erről értesül: 1./ „Helyet!” Alapítvány, 5100 Jászberény, Mária u. 13.
                      2./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

A  polgármester  átadja  a  szót  a  képviselő-testület  tagjainak  közérdekű  bejelentéseik
megtételére.

Bálint Györgyné
Bathó  Lászlóné  panaszát  szeretném tolmácsolni,  az  ingatlanuk  előtti  nagy területen  nincs
levágva  a  fű.  Nyolcvan  éven  felüliek  mindketten  a  férjével,  ők  már  nem bírják  rendben
tartani.

Polgármester
Az önkormányzat rendszeresen gondoskodik a terület rendbe tételéről. Már az elmúlt évben is
mi tettük rendbe, a továbbiakban is oda fogunk figyelni. 
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Bálint János
Csontos Lászlóné keresett meg azzal a kéréssel, hogy az ingatlanával szomszédos ingatlanon
az udvar gazos, elhanyagolt, az ő területükre is átér a gaz, az udvar tele van hulladékkal.

Jegyző
Szabálysértési hatósági jogkörrel a Jászberényi Járási Hivatal rendelkezik. 

Csontos Sándor 
Helyi  rendelet  alkotással  lehetne  esetleg  az  elhanyagolt  ingatlanok  tulajdonosait
rendszabályozni.

Jegyző
A településen a hatékonysága minimális lenne.  

Polgármester
A  Vízmű  mellett  lévő  ház  nagyon  rossz  állapotban,  van.  A  tulajdonosa  felajánlaná  az
önkormányzat részére az ingatlan megvásárlását.  Az energetikai beruházáshoz szükséges egy
ingatlan  vásárlás.  Az  ingatlan  vásárlás  a  pályázatban  100  %  mértékben  támogatott.
Amennyiben  meg  tudunk egyezni  a  tulajdonosokkal,  a  pályázat  keretén  belül  meg tudjuk
vásárolni az ingatlant. Az ingatlanban lakó egyik tulajdonos a sportpályánál lévő ingatlanba
szeretne  majd  a  későbbiek  folyamán  költözni.  Az az  épület  nem alkalmas  lakóépületként
történő használatra. 

Bálint János
A sportpályán lévő régi épület sorsáról a közeljövőben döntenünk kell. Gondolkodni kellene
azon,  hogy a sportpályán  az ott  lakásért  pályagondnoki  feladatot  kellene egy józan életű,
megbízható személyre rábízni. 

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

K.m.f.

Zelenai Tibor Károlyné                    Dr. Kundrák István
                                        polgármester                                         jegyző

 


