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Jegyzőkönyv

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 30-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 polgármester ismerteti a napirendi pontokat, melyet szavazásra bocsát. 

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

75//2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozat
A 2016. június 30-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

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

Nyílt ülés:

1./ A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2015. (V.29.) ren-
     delet módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

2./ Az alkalmazandó élelmezési nyersanyag költségekről szóló 13/2010. (XII.10.) önkormány-
     zati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

3./ Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2006. évi tagdíjról szóló előter-
     jesztés megtárgyalása
    Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

4./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről
     szóló beszámoló megtárgyalása
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

5./ Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi könyvtárellátási szol-
     gáltató rendszer tevékenységről szóló tájékoztató megtárgyalása
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
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6./ Önkormányzati pályázatok megtárgyalása
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

7./ Előterjesztések
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Zárt ülés:

8./ „Jászfelsőszentgyörgy Községért” kitüntető díj adományozásának megtárgyalása
    Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

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

I. NAPIRENDI PONT
Tárgy: A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2015.(V.29.)
             rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
A  testület  tagjai  írásban  megkapták  az  előterjesztést  és  a  rendelet  tervezetet.  A  rendelet
tervezet  az Ügyrendi,  Humánerőforrás,  Községüzemeltetési  és  Fejlesztési  Bizottság  ülésén
elhangzottak alapján, és a bizottság kérése alapján került megfogalmazásra. Egy olyan eset
történt  a  településen,  mely alapján  a  bizottság  úgy ítélte  meg,  hogy rendeletünk nem tud
minden  olyan  lehetőséget  megadni,  melyre  szükség  lehet,  ezért  tartottuk  indokoltnak  a
rendelet módosítását. 

Dr. Turjányi Sándor
Ki lehetne egészíteni azzal, hogy a polgármester saját hatáskörében eljárva dönt, a képviselő-
testület utólagos jóváhagyása mellett?  Ne keljen egy katasztrófa helyzet, vagy sürgős helyzet
miatt várni a bizottság összehívására? Katasztrófahelyzet esetén a sürgősség döntő szempont.

Jegyző
Abban az esetben hatáskör átruházásról lenne szó. Ebben az esetben át kellene tekinteni az
alaprendeletet még egyszer. 

Bálint Györgyné
Van arra lehetőség, hogy rendkívüli bizottsági ülés összehívására kerüljön sor. Véleményem
szerint nem jelent különösebb terhet a bizottság tagjai számára.

Csontos Sándor
Egyébként is gyakran össze ül a bizottság. 

Polgármester
Véleményem szerint is maradjon a bizottság hatáskörében.
Kérem, hogy aki elfogadja a szociális  igazgatás  és a szociális  ellátások helyi  szabályairól
szóló  8/2015.  (V.29.)  rendelet  módosításáról  szóló  rendelet  tervezetet,  kézfelnyújtással
szavazzon.
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A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
rendelet tervezetet.

A 14/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

II. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Az alkalmazandó élelmezési nyersanyag költségekről szóló 13/2010. (XII.10.)
             önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
A  képviselő-testület  tagjai  megkapták  az  írásos  előterjesztést  és  rendelet  tervezetet.  A
szünidei  gyermekétkeztetés  kötelező  bevezetése  volt  az,  amely  indokolttá  tette  ,  hogy  a
bölcsődei  nyersanyagnorma  megállapításra  kerüljön.  A  szünidei  gyermekétkeztetésnél
bölcsődés korú gyermekek számára is biztosítani kell étkeztetést, 
Kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A polgármester  szavazásra bocsátotta az alkalmazandó élelmezési  nyersanyag költségekről
szóló  13/2010.  (XII.10.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  rendelet  tervet
elfogadását.

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

A 15/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

III. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2006. évi tagdíjról szóló 
             előterjesztés megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
A  képviselő-testület  tagjai  írásban  megkapták  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot.
Ismertetem a pontos összegeket: település lakosságszáma(2016. évi adat) alapján: 1872 fő x
10,-Ft/lakos=  18.720,-Ft.  A  település  1,2  lakosra  jutó  iparűzési  adója:  (2015.  évben
9.887.545,-Ft  beszedett  adóból)  6.338,-Ft  kiegészítő  tagdíj.   A  tagdíj  összege  összesen:
25.058,-Ft.
Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Jászsági  Önkormányzatok  Szövetsége  részére
fizetendő 2016. évi tagdíjról szóló határozati javaslat elfogadását.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot.
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76/2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozat
Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2016. évi tagdíjról

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Jászsági
Önkormányzatok  Szövetsége  (5100  Jászberény,  Szabadság  tér  16.)  2016.  évi  tagdíját  az
alábbiak szerint:

A település lakosságszáma (2016. évi adat) alapján: 1872 fő x 10,-Ft/lakos= 18.720,-Ft.
A település 1,2 lakosra jutó iparűzési adója:  (2015. évben 9.887.545,-Ft beszedett  adóból)
6.338,-Ft kiegészítő tagdíj.
A tagdíj összege összesen: 25.058,-Ft.
A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlaszámra szükséges:
Jász-Takarékszövetkezet 69500187-11024202
A 2016. évi tagdíj befizetésének határideje: 2016. június 30.

Erről értesül: 1./ Jászsági Önkormányzatok Szövetsége, Jászberény, Szabadság tér 16. 
                      2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

IV. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi vízi-közmű szolgáltatási 
             tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a beszámolót. Szomorú tény, hogy veszteséget
termel a vízmű.

Bálint János
Évtizedek  óta  probléma  van  a  vízművel,  gondolom,  hogy  a  lakossági  hátralék  okozza  a
veszteséget. 

Polgármester
Igen, de ezen hátralék a vízmű átvételét követően keletkezett. 

Bálint János
A hátralék beszedése kinek a feladata?

Polgármester
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. feladata. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi vízi-
közmű szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat
elfogadását. 

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot. 
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77/2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 
Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zrt.  2015.  évi  vízi-közmű  szolgáltatási  tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zrt.  2015.  évi  vízi-közmű  szolgáltatási  tevékenységéről
szóló beszámolót. A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

Erről értesül: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
                      2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

V. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi 
             könyvtárellátási szolgáltató rendszer tevékenységről szóló tájékoztató 
             megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a beszámolót. Pozitív változás, hogy amióta a
megyei  könyvtárral  megkötött  szolgáltatási  szerződés  alapján  működik  könyvtárunk,  a
szakmai  támogatása  lényegesen  nagyobb  magasabb  összeg  jut  könyvbeszerzésre,  mint
amennyit önkormányzatunk biztosítani tudott. 
Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e a tájékoztatóval kapcsolatban?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Verseghy  Ferenc  Könyvtár  és  Közművelődési
Intézmény 2015. évi  könyvtárellátási szolgáltató rendszer tevékenységről szóló tájékoztató
elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

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

78/2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 
Verseghy  Ferenc  Könyvtár  és  Közművelődési  Intézmény  2015.  évi   könyvtárellátási
szolgáltató rendszer tevékenységről szóló tájékoztató elfogadása

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Verseghy  Ferenc  Könyvtár  és  Közművelődési  Intézmény  2015.  évi   könyvtárellátási
szolgáltató rendszer tevékenységről szóló tájékoztatót. A tájékoztató a határozat mellékletét
képezi. 

Erről értesül: 1./ Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, 5000 Szolnok,
                           Kossuth tér 2. 
                      2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben
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VI. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Önkormányzati pályázatok megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
Benyújtásra  került  a  védőnői  szolgálat  felújítására  vonatkozó  pályázat,  mely   bírálati
szakaszban tart. Szintén bírálati szakaszban van a belvízelvezetésre vonatkozó pályázatunk.
Benyújtásra  az  önkormányzatok  által  vezérelt  helyi  adottságokhoz  illeszkedő  megújuló
energia  források  kiaknázására  irányuló  energia  ellátás  megvalósítása  komplett  fejlesztési
program pályázat.  Jelenleg készítés alatt  áll az épületek felújítására vonatkozó pályázat.  A
Vidékfejlesztési program keretében benyújtottuk pályázatunk a Művelődési Ház felújítására
vonatkozóan, a mai napon került sor egy helyszíni ellenőrzésre, felmérésre került az épület
állapota. Pályázatunk formai szempontból rendben van, várjuk az értékelést. 
Előkészítést  alatt  áll  Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő
önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése  projekt  című,  TOP-3.2.1.-15  kódszámú
pályázati  konstrukcióban,  mely  100  %  támogatottságú  pályázat.  Szükséges  pontosan
meghatározni  azon  vállalkozásokat,  akik  közreműködnek  a  pályázati  dokumentáció
összeállításában,  valamint  a  tervezési  feladatok  elkészítésében.  A képviselő-testület  tagjai
részére  kiosztásra  került  az  írásos  előterjesztés  és  határozati  javaslatok,  mely  tartalmazza,
hogy mely ajánlattevők cégeket javaslunk felkérésre ajánlattételre. 
Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat
tulajdonában  lévő  önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése  projekt  című,  TOP-
3.2.1.-15  kódszámú  pályázati  konstrukció  keretében  pályázat  előkészítése,  műszaki
előkészítése,  tervezési  feladatok ellátása tárgyú beszerzési  eljárások megindítása határozati
javaslat elfogadását.

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

79/2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  önkormányzati  épületek
energetikai  korszerűsítése  projekt  című,  TOP-3.2.1.-15  kódszámú  pályázati  konstrukció
keretében  pályázat  előkészítése,  műszaki  előkészítése,  tervezési  feladatok  ellátása  tárgyú
beszerzési eljárások megindítása

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy  a
Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  önkormányzati  épületek
energetikai  korszerűsítése  projekt  című,  TOP-3.2.1.-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:  
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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  a  Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat
tulajdonában  lévő  önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítési  projekt  című,  TOP-
3.2.1.-15 kódszámú pályázati  konstrukció keretében pályázat előkészítési feladatok ellátása
tárgyú beszerzési eljárás megindítása határozati javaslat elfogadását.  

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

80/2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  önkormányzati  épületek
energetikai  korszerűsítése  projekt  című,  TOP-3.2.1.-15  kódszámú  pályázati  konstrukció
keretében pályázat előkészítési feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás megindítása 

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy  a
Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  önkormányzati  épületek
energetikai  korszerűsítése  projekt  című,  TOP-3.2.1.-15  kódszámú  pályázati  konstrukció
keretében  előkészítési  feladatok  ellátása  tárgyban  a  közbeszerzési  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

Polgármester
A belvízelvezetésre benyújtott  pályázatunk bírálati  szakaszban áll.  A támogatási  szerződés
megkötése előtt a jogszabály lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzat feltételes módon
kiválassza azon vállalkozásokat,  melyek a további feladatokat el  fogják látni.  A szerződés
akkor lép életbe, amennyiben a pozitív támogatási döntés megszületik. A költségek 100 %
mértékben a projekt részeként elszámolhatóak. 
A képviselő-testület  tagjai  részére  kiosztásra  került  az  írásos  előterjesztés  és  a  határozati
javaslatok.  Három  árajánlat  érkezett,  az  ajánlatok  formai  szempontból  érvényesek,
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megfelelnek  az  előírásoknak.  Az  ajánlati  kiírás  alapján  a  legkedvezőbb  árajánlatot  adó
vállalkozást kérem elfogadni.   
Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Jászfelsőszentgyörgy  települési  környezetvédelmi
infrastruktúra  fejlesztések  projekt  című,  TOP-2.1.3-15  kódszámú  pályázati  konstrukció
keretében  pályázat  projekt  hivatalos  közbeszerzői  tanácsadói  feladatai  ellátására  alkalmas
vállalkozások kiválasztása eljárás lezárása határozati javaslat elfogadását.
Az  eljárás  nyertese  Dr.  Szűcs  Ilona  felelős  akkreditált  közbeszerzési  tanácsadó,  4244
Újfehértó,  Eötvös u. 2. ajánlata bruttó 1.890.162,-Ft ajánlati árral.
Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással szavazzon.

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

81/2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy  települési  környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztések  projekt  című,
TOP-2.1.3-15  kódszámú  pályázati  konstrukció  keretében  pályázat  projekt  hivatalos
közbeszerzői  tanácsadói  feladatai  ellátására  alkalmas  vállalkozások  kiválasztása  eljárás
lezárása

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászfelsőszentgyörgy
települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések projekt című, TOP-2.1.3-15 kódszámú
pályázati konstrukció keretében projekt hivatalos közbeszerzői tanácsadói feladatai ellátására
tárgyban  a  közbeszerzési  értékhatár  alatti,  három ajánlat  kérésén  alapuló  eljárását  lezáró
döntését az alábbiak szerint hozza meg:

A beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 

Az  eljárás  nyertese  Dr.  Szűcs  Ilona  felelős  akkreditált  közbeszerzési  tanácsadó,  4244
Újfehértó, Eötvös u. 2. ajánlata bruttó 1.890.162,-Ft, azaz Egymillió-nyolcszázkilencvenezer-
egyszázhatvankettő forint ajánlati árral.

A második legkedvezőbb ajánlat NYÍRBER Kft. felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó,
4400  Nyíregyháza,  Hunyadi  u.  78.  ajánlata  bruttó  2.032.000,-Ft,  azaz  Kettőmillió-
harminckétezer forint ajánlati árral.

A harmadik legkedvezőbb ajánlat Dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált közbeszerzési
tanácsadó,  4400  Nyíregyháza,  Közép  u.  28.  I.  em.  7.  ajánlata  bruttó  2.540.000,-Ft,  azaz
Kettőmillió-ötszáznegyvenezer forint ajánlati árral.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  település  polgármesterét  a  fenti  tárgyú  megbízási
szerződés aláírására. 

Felelős:    Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Határidő: azonnal
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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 mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátására alkalmas vállalkozások kiválasztása
eljárás lezárása határozati javaslat elfogadását.
Az eljárás nyertes Contractor 58 Műszaki Szolgáltató Bt., 5000 Szolnok, Táncsics M. út 1.
(5000 Szolnok, Pf.: 319.) ajánlata bruttó 1.890.162,-Ft ajánlati árral.
Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással szavazzon.

Dr. Turjányi Sándor
Mind két  árajánlat  1.890.162,-Ft?  Véletlenül  valamelyik  határozati  javaslatban  nem elírás
történt?

Polgármester
Itt van valamennyi ajánlat, mind kettőnél az ajánlat 1.890.162,-Ft ajánlati árat tartalmaz. 
Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással szavazzon.

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

82/2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy  települési  környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztések  projekt  című,
TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében mérnök, műszaki ellenőri feladatok
ellátására alkalmas vállalkozások kiválasztása eljárás lezárása

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászfelsőszentgyörgy
települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések projekt című, TOP-2.1.3-15 kódszámú
pályázati  konstrukció  keretében  mérnök,  műszaki  ellenőri  feladatok  ellátása  tárgyban  a
közbeszerzési  értékhatár  alatti,  három  ajánlat  kérésén  alapuló  eljárást  lezáró  döntését  az
alábbiak szerint hozza meg:

A beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

Az eljárás nyertes Contractor 58 Műszaki Szolgáltató Bt., 5000 Szolnok, Táncsics M. út 1.
(5000  Szolnok,  Pf.:  319.)  ajánlata  bruttó  1.890.162,-Ft,  azaz  Egymillió-
nyolcszázkilencvenezer-egyszázhatvankettő forint ajánlati árral.

A második  legkedvezőbb  ajánlat  ProCert  Korlátolt  Felelősségű  Társaság,  1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 19/G. ajánlata bruttó 2.159.000,-Ft, azaz Kettőmillió-százötvenkilencezer
forint ajánlati árral.

A harmadik legkedvezőbb ajánlat Katona Kft. 5000 Szolnok, Hold utca 31. ajánlata bruttó
2.286.000,-Ft, azaz Kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint  ajánlati árral. 
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A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  település  polgármesterét  a  fenti  tárgyú  megbízási
szerződés aláírására.

Felelős:    Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Határidő: azonnal

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

Polgármester
A  pályázatokkal  kapcsolatban  szeretnék  egy  dolgot  a  képviselő-testülettel  megbeszélni:
időben nem mindig lehet összehangolni, sőt a legritkább esetben lehet a szükséges döntéseket
összehangolni a pályázatok vonatkozásában. Ahhoz, hogy haladjanak a projektek, elég sűrűn
kell a képviselő-testületnek összeülni. Egy dologban tudunk a folyamaton egyszerűsíteni és
gyorsítani  -  amennyiben  elfogadja  a  képviselő-testület  –  mivel  nem  írja  elő  semmi  féle
jogszabály azt,  hogy a képviselő-testületnek kell  dönteni  arról,  hogy kik legyenek azok a
vállalkozások,  melyeket  egy-egy  projektre  árajánlat  tevőnek  meghívunk.  A  benyújtott
árajánlatok elbírálása és döntése a képviselő-testület joga és hatásköre. Adott esetben lehet-e
arra mód, hogy amikor kiválasztásra kerül, hogy ki kerüljön meghívásra árajánlat tételre, ezen
feladat elvégzésére felruház-e a képviselő-testület engem, mint polgármestert? A képviselő-
testület elé a bekért árajánlatokat hozom megtárgyalásra és döntésre. Valamennyi benyújtásra
kerülő  pályázatunknál  szükség lesz  közbeszerző,  műszaki  ellenőr,  projekt  menedzser  és  a
különböző közreműködők kiválasztására. Mind ez az érték határi esetekre vonatkozik, mert a
kivitelező kiválasztása, mind a közbeszerzési értékhatáron felül van, melyeknél közbeszerzési
eljárást kell lefolytatni. 

Bálint János
Véleményem szerint a meghívást el lehet végezni egy személyben is, a kiválasztás pedig a
képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a testület dönt róla. 

Csontos Sándor
A nyilvánosság biztosítása a fontos. Újságokban, fórumokon meg kell hirdetni, hogy minél
több személy közül tudjunk válogatni. Meg kell hirdetni minél több fórumon, mert így hogy
meghívunk három személyt, és a legkisebb összeget adó személyt választjuk, ez így nagyon
egyszerű  dolog,  de  több  személyt  meg  kell  hívni.  Valóban  nyilvános  legyen,  hogy a  leg
rátermettebbek  közül  és  a  legolcsóbb  ajánlatot  adó  közül  lehessen  választani.  Akár  a
Jászkürtben, Szolnok Megyei Néplapban, interneten meg lehet hirdetni. 

Polgármester
A közbeszerzési  törvényben  meg  van  határozva,  hogy a  közbeszerzési  eljárásnak  milyen
lépései vannak. Vannak nyílt közbeszerzési eljárások, meghatározott értékhatár felett.  Nem
újsághirdetésben  hirdetünk  meg  egy  pályázatot,  hanem  közbeszerzési  értesítőben  kerül
meghirdetésre. A közbeszerzési törvényben pontosan és érthetően van megfogalmazva, hogy
milyen  értékhatárnál,  feladatnál  milyen  eljárást  kell  lefolytatni.  A  projekteknél  szigorúan
meghatározott  feladatokat  kell  meghatározni,  például  egy  műszaki  ellenőrnek  egy-egy
beruházásnál  milyen  szempontokat  kell  elvégezni,  milyen  feladatai  vannak,  és  milyen
kompetenciákkal  kell  rendelkeznie.  A  közbeszerzési  törvény  az  értékhatár  alatt  azon
lehetőséget nyújtja az önkormányzatoknak, hogy meghívjon vállalkozásokat. 
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Csontos Sándor
Akkor  kerüljön  meghívásra  kilenc,  vagy  tíz,  akik  közül  lehet  választani.  Én  erre  a
nyilvánosságra gondolok. 

Eszes Tamásné
A tízből sem biztos, hogy ismerjük mind a tízet.

Dr. Turjányi Sándor 
Véleményem szerint  képviselő  úr  egyfajta  nyilvánosságra  gondol.  A nyilvánosság lehetne
esetleg az önkormányzat honlapja. Amikor polgármester asszony meghívja a vállalkozásokat,
felkerülhetne  a  honlapra  a  meghívás,  azon  célból,  hogy  amennyiben  van  más  pályázó,
tájékoztatjuk és benyújthatja pályázatát. Bizonyos értelemben jogos igény az állampolgárok
részéről,  mivel  állami  pénzekről  folyik  a  költés,  mindazokról  szerezzenek  tudomást.  Én
valami ilyen jellegű áthidaló megoldásra gondolok. 

Bálint Györgyné
Nem egyszerű dolog egy pályázatra meghívást előkészíteni, hisz meg kell felelni a megfelelő
műszaki paraméterekkel azoknak, akik meghívásra kerülnek. Én azt hiányolom, hogy nem a
jászságból  kerülnek  meghívásra  vállalkozások.  A  jászságban  találnánk-e  megfelelő
szakembereket?

Polgármester
Például  az  energetikai  projektek  oly  speciális  terület,  hogy  olyan  vállalkozásokat  kellett
keresni, akik ezen területen gyakorlattal rendelkeznek, jártasak ezen projektekben. Az összes
többi kisebb projekt kapcsán jászsági vállalkozások is kerültek kiválasztásra. Sok esetben nem
feltétlenül biztos, hogy mindig a nyílt eljárás a jó, mert jelentkezhetnek olyan kivitelezők is az
ország  bármely  részéről,  akit  nem  ismerünk.  Viszont  amikor  meghívásos  közbeszerzési
eljárást folytatunk, ott bizonyos referenciák, illetve utána érdeklődés lehetséges.
Én nem erőltetem a  testületnek  ezt  a  dolgot,  ahogyan  a feladat  adni  fogja,  úgy kerülnek
összehívásra a testületi ülések, az értékelések megtörténte után valamennyi pályázatnál el kell
kezdenünk a további szereplők meghívását, kiválasztását.

Dr. Turjányi Sándor
Nem  az  volt  a  vélemény,  hogy  elzárkózunk  a  javaslattól.  A  rugalmasabb  nyilvánosság
biztosítására gondolok én. 

Jegyző
A nyílt közbeszerzési eljárásnak szabott határideje van, mely elég hosszú idő, mivel az Unió
egész  területéről  nyújthatnak  be  pályázatot.  A  nyílt  közbeszerzési  eljárásnál  hosszú  a
pályázati határidő, számos lehetőség van a jogorvoslatra, és ez azt jelentheti, hogy nem fogja
tudni az önkormányzat benyújtani az adott határidőn belül a pályázatát. 

Csontos Sándor
Értem  a  magyarázatot.  Ruházzuk  fel  a  polgármestert  azon   lehetőséggel,  hogy  minél
gyorsabban meg tudjanak indulni az eljárások.
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Bálint János
Az a  lényeg,  hogy  a  projektek  elkezdődjenek,  ne  időhúzással  töltsük  az  időt.  Abban  az
esetben, ha ez idáig valamilyen szabálytalanságot követett volna el a testület, érdemes lenne
mindezeken elgondolkodni, vitázni, de semmi féle szabálytalanságot nem követtünk el. Az a
lényeg, hogy minél gyorsabban, gördülékenyebben folytatódjanak a beruházások. 

A polgármester  szavazásra  bocsátotta  azon határozati  javaslat  elfogadását,  mely  szerint  a
képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  önkormányzati  pályázatok
előkészítéséhez, lebonyolításához szükséges szakemberek meghívására. 

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

83/2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozat
Önkormányzati  pályázatok  előkészítéséhez,  lebonyolításához  szükséges  szakemberek
meghívása

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy
felhatalmazza  Zelenai  Tibor  Károlyné  polgármestert,  hogy  az  önkormányzati  pályázatok
előkészítéséhez,  lebonyolításához  szükséges  szakembereket,  alkalmas  vállalkozásokat  az
értékhatár alatti, meghívásos közbeszerzési eljárás esetén meghívja a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény irányadó paragrafusai figyelembe vételével. 

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

Polgármester
A tegnapi nap folyamán jelent meg a  közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló
pályázati  kiírás.  Minden  évben   benyújtja  önkormányzatunk  a  pályázatot,  mely  pályázat
eszközbeszerzésre  ad  lehetőséget  a  művelődési  ház  vonatkozásában.  Mivel  a  tegnapi  nap
folyamán jelent meg a pályázati kiírás, ma pedig az ellenőrzés zajlott, így még nem volt időnk
az egyeztetésre, viszont július 15-ig be kell nyújtani a pályázatot, melyhez képviselő-testületi
határozat szükséges. Kérésem, hogy határozzon meg a testület önerő összeget, melyet a 2016.
évi  költségvetésünkben biztosítunk.  Áttekintettük  a költségvetés,  300.000,-Ft önerő összeg
biztosítását javasoljuk. 
Kérem, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a pályázat benyújtásához, és határozza meg
az önerő összegét 300.000,-Ft-ban. 
Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A polgármester szavazásra bocsátotta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra című
pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslat elfogadását. 

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozati javaslatot. 
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84/2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 
Közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatásra  című  pályázati  felhívásra  történő  pályázat
benyújtásáról

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy
pályázatot  nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerinti  „közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”
című pályázati felhívásra. 
A képviselő-testület  300.000,-Ft önerőt biztosít a 2016. évi költségvetésében. 

Felelős:    Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Határidő: 2016. június 30. 

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

Bálint Györgyné
Tornaterem építés pályázattal kapcsolatban van-e friss információ?

Polgármester
A Sportközpont tájékoztatott arról, hogy július 17-én jár le az a határidő, mely határidőre a
közbeszerző  döntő  bizottság  kiválasztja  a  nyertes  beruházót.  Ezt  követően  tíz  nap
szerződéskötési moratórium kezdődik, és ezt követően öt napon belül sor kerül a munkaterület
átadására. 

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

Polgármester
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-től érkezett egy kérelem. A Kft szeretne mobil telefon
hálózatot bővíteni, melyhez állomást szeretne kiépíteni. A kiépítéshez szüksége lenne olyan
ingatlanra  a településen,  melyen  ezt  meg tudja valósítani.  Az ingatlan  megvásárolni  vagy
bérelni szeretné a Kft. Díjmentes telekommunikációs szolgáltatás nyújtás biztosítását kínál az
önkormányzat részére. 

Bálint János
A Szőlő utca végén, az önkormányzat mezőgazdasági területén javaslom a területet. 

Csontos Sándor
A terület is jobban lenne védve.

Polgármester
Tárgyalást kezdek a Kft-vel a javasolt területről. 
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Látható, hogy az orvosi rendelő épületének hátsó részéről a vakolat leesett, nagyobb területen
el kellett távolítani, át kell vizsgálni a lábazatot is. A munkával egy szakembert kell megbízni,
aki árajánlatot ad. 

Csontos Sándor
Helybeli szakembert keressünk a feladat elvégzésére.

Polgármester
A teljes vakolat megépítésére kérek árajánlatot.

Detki István jászfelsőszentgyörgyi lakos azzal a szóbeli ajánlattal fordult felém, hogy 40.000,-
Ft  összeget  kínál  a  honvédelmi  eszközök  megvásárlására.  Az  eszközöknek  magasabb  az
értéke, mint 40.000,-Ft. 

Csontos Sándor 
Nem javaslom az értékesítését. 

Polgármester
Hivatalosan bejegyzésre került a Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesülete, tehát bejegyzett
civil  szervezetként működik.  A Rozmaring Pávakör a 35-dik évfordulóját fogja ünnepelni,
melyhez  a  pávakör  szeretne  az  önkormányzattól  támogatást  kérni.  A pávakör  vezetőjével
beszéltem személyesen, elmondtam neki, amit már többször is elmondtunk, hogy bejegyzett
szervezetet  tud  csak  támogatni  az  önkormányzat.  Javasoltam,  hogy  kooperáljanak  a
Jászfelsőszentgyörgyiek  Baráti  Egyesületével,  és  az  egyesületen  keresztül  kérjék  a
támogatást.  Az  egyesület  vezetője  is  megkeresett,  hogy  szeretne  majd  a  közeljövőben
támogatási kérelmet benyújtani rendezvény megtartásához, a rendeletünkben meghatározott
feltételek  szerint.  Az  egyesület  megalakításakor  arról  beszéltünk,  hogy  úgymond  ernyő
szervezetként fogja tudni támogatni  a nem hivatalosan bejegyzett  kis szervezeteket.  Össze
kellene fogni a szervezeteknek. 

Bálint Györgyné
Én már többször beszéltem a pávakör vezetőjével. Én próbálom sulykolni, hogy többek között
azért  lett  létrehozva az egyesület,  hogy az ő közreműködésükkel  pályázzanak.  A pávakör
vezetője nekem azt mondta, hogy nem szeretnének közösködni, nem akarnak az egyesületbe
beleolvadni.  Ez  esetben  viszont  az  önkormányzat  nem  tud  támogatást  nyújtani,  mert  a
pávakör nem hivatalosan bejegyzett szervezet, nincs jogcím a támogatásra. Én más tagokkal
nem beszéltem, a pávakör vezetőjének viszont már nagyon sokszor elmondtam, hogy nem tud
az önkormányzat jogcím nélkül támogatást biztosítani nem hivatalosan bejegyzett szervezet
számára. 

Polgármester
Én is folytattam vele megbeszélést. 

Csontos Sándor
A nyugdíjas klubhoz sem akarnak társulni?

Bálint Györgyné
A klubhoz sem akarnak.
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Dr. Turjányi Sándor
A nyugdíjas klub sem bejegyzett szervezet.

Eszes Tamásné
Viszont van egy ernyő szervezet, az országos szervezet mely alatt működik. A pávakörnek
mindenképpen nyitni kellene az egyesület felé, hogy együtt tudjanak működni.

Polgármester
Nem tudjuk jogcím nélkül támogatni a pávakört. 

Csontos Sándor
A társulás jelent megoldást. 

Polgármester
Az egyesület benyújtaná pályázatát két program megnevezéssel, viszont ehhez a pávakörnek
partnernek kellene lennie.

Bálint János
Amíg a két énekkar nem egyesül én valamennyi kérdésben tartózkodni fogok. Három-négy
ember nem akar egymással kooperálni, én nem vagyok hajlandó követni a viszályukat.

Csontos Sándor
Pedig nagyon szépen énekeltek együtt.

Bálint Györgyné
Igen, én ezt el is mondtam, hogy úgymond átütő erejű volt, amikor a népdalkör és a pávakör
együtt énekelt az egyik rendezvényen. 

Polgármester
Nem arról van szó, hogy nem akarunk a pávakörnek támogatást nyújtani, de jogcím nélkül
nem nyújthatunk támogatást. 

Bálint Györgyné
Én  már  másfél  éve  ezt  sulykolom,  hogy  az  önkormányzat  jogcím  nélkül  nem  fizethet
számukra semmi féle támogatást.  Önszerveződő kört nem tud támogatni az önkormányzat.
Tisztelem, becsülöm őket, de ők nem hivatalos szervezet. 

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

Bálint János
A Jász világtalálkozó rendezvényen való részvétel hogyan történik?

Polgármester
Az utazáshoz az autóbusz megrendelésre került, a fellépő csoport a Rozmaring Pávakör. A
képviselő-testület tagjait is szeretettel várom a díszünnepségen. Az étkezéssel kapcsolatban
Ménkű János művelődésszervező fogja felvenni a kapcsolatot. 
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Bálint János
Többen  is  jelezték  felém  és  én  is  láttam,  hogy  egy  szentlőrinckátai  személy  a  temető
környékén  hulladékot  helyezett  el.  Információm  szerint  fényképfelvétel  is  készült  róla.
Lakosok szóban kérték már tőle, hogy fejezze be ezt a cselekedetét.  Egyenlőre nem nevezem
meg  a  személyt,  az  lenne  a  kérésem,  hogy  szóban  legyen  neki  szólva,  most  még  nem
szeretnék feljelentést tenni ellene, de következő esetnél írásban fogom bejelenteni.

Bálint Györgyné
A kopjafa belső környezete  nagyon szépen rendbe lett  téve,  de a külső környezete el  van
gazosodva, rendbe kellene tenni.

Dr. Turjányi Sándor
Felém is jelezték a lakosok a problémát. 

Polgármester
Vissza küldöm a közfoglalkoztatott dolgozókat a területre, hogy tegyék rendbe a külső részt
is..  
  

A képviselő-testület zárt ülés keretén belül folytatja munkáját. 

Zárt ülést követően:

A polgármester megköszönte a jelenlétet, az ülést bezárta. 

K.m.f.

Zelenai Tibor Károlyné                   Dr. Kundrák István
                                      polgármester                                          jegyző


