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Jegyzőkönyv
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. július 13-án 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. 

86/2016. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
A 2016. július 13-i képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2016. július 13-i
rendkívüli ülés napirendi pontjainak tárgyalására tett javaslatot.

Zárt ülés:
1./ Előterjesztés
     Előadó: Tóth Jánosné főelőadó

Nyílt ülés:
2./ Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

3./ Önkormányzati pályázatok megtárgyalása
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

4./ Előterjesztések
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

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

A képviselő-testület zárt ülés keretén belül kezdi munkáját.
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Zárt ülést követően:

II. NAPIRENDI PONT
Tárgy:  Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának el-
              fogadása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
A képviselő-testület tagjai írásban megkapták az előterjesztést és a közbeszerzési szabályzat
tervezetet. A közbeszerzési szabályzat a közbeszerzési törvény rendelkezésének megfelelően,
az  önkormányzat  közbeszerzéseinek  lebonyolítását  hivatott  pontosan  meghatározni  és  a
lebonyolítását irányítani. Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e? 

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

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

88/2016. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászfelsőszentgyörgy
Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az 1. mellékletben található formában és
tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

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

III. NAPIRENDI PONT
Tárgy:  Önkormányzati pályázatok megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
A  képviselő-testület  tagjai  írásban  megkapták  a  Jászfelsőszentgyörgy  települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések projekt című, TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati
konstrukció  keretében,   feltételes  beszerzési  eljárás  keretében  kiválasztott  ajánlattévő
vállalkozás megbízásának elfogadása, előzetes környezeti hatásvizsgálat (EVD) és NATURA
2000  hatásbecslés  feladatok  ellátására  vonatkozó  előterjesztést.  Az  előterjesztésben
részletesen  szerepel,  hogy  miért  van  szükség  az  előzetes  környezeti  hatásvizsgálat  és
hatásbecslés feladatok ellátására. A hatásvizsgálat költsége a pályázatban 100 % mértékben
elszámolható, és tervezésre került a költségek vonatkozásában. 
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Az előterjesztés tartalmazza a határozati javaslatot. 
Megkérdezem, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

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 előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálat és NATURA 2000 hatásbecslés feladatok
elvégzése, továbbá a szükséges dokumentációk elkészítése, összeállítása feladatok ellátására
alkalmas vállalkozás kiválasztása és megbízásának elfogadása határozati javaslat elfogadását.

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

89/2016. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy  települési  környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztések  projekt  című,
TOP-2.1.3-15  kódszámú  pályázati  konstrukció  keretében  előzetes  környezetvédelmi
hatásvizsgálat  és  NATURA  2000  hatásbecslés  feladatok  elvégzése,  továbbá  a  szükséges
dokumentációk  elkészítése,  összeállítása  feladatok  ellátására  alkalmas  vállalkozás
kiválasztása és megbízásának elfogadása

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Jászfelsőszentgyörgy
települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések projekt című, TOP-2.1.3-15 kódszámú
pályázati  konstrukció  keretében  a  projekt  előzetes  környezetvédelmi  hatásvizsgálat  és
NATURA 2000 hatásbecslés feladatok elvégzése feladatok ellátására alkalmas vállalkozások
kiválasztása tárgyban a Kbt. hatálya alá nem tartozó, három ajánlat kérésén alapuló, feltételes
beszerzési eljárás keretében az eljárását lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:

1. A beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 
2. Az eljárás nyertese: Contractor58 Műszaki  Szolgáltató Bt.5000 Szolnok, Táncsics
    Mihály út 1. ajánlata 6.985.000,-Ft, azaz Hatmillió-kilencszáznyolcvanötezer forint ajánlati
    árral. 
3. A második legkedvezőbb ajánlat: Enviroclean Hungary Kft. 1102 Budapest, X.
    Szent László tér 20. III/308. ajánlata 7.620.000,-Ft, azaz Hétmillió-hatszázhúszezer forint
    ajánlati árral.
4. A harmadik legkedvezőbb ajánlat: Subvention Mérnöki és Pályázatíró Kft. 5000 Szolnok,
    Kassai út 2/d. ajánlata 7.874.000,-Ft, azaz Hétmillió-nyolcszázhetvennégyezer forint
    ajánlati árral.
5. Felhatalmazza a település polgármesterét a fenti tárgyú megbízási szerződés aláírására. 

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
Megérkeztek  az  árajánlatok  az  önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése  projekt
című,  TOP-3.2.1-15  kódszámú  pályázathoz.  A  legkedvezőbb  árajánlatot  adó  vállalkozást
javaslom elfogadni. A képviselő-testület részére kiküldésre került az írásos előterjesztés és
határozati javaslat. 
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  lezárása  határozati
javaslat elfogadását. A beszerzés nyertese: Winergy Mérnökiroda Bt. 2750 Nagykőrös, Szőlő
u. 40. bruttó: 2.921.000,-Ft ajánlati árral. 
Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással szavazzon.

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

90/2016. (VII.13.) 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 lezárása

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászfelsőszentgyörgy
Községi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
projekt  című,  TOP-3.2.1-15  kódszámú  pályázati  konstrukció  keretében  pályázat,  műszaki
előkészítése,  tervezési  feladatok  ellátása  tárgyban  a  közbeszerzési  értékhatár  alatti,  három
ajánlat kérésén alapuló eljárását lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:

- A beszerzést eredményesnek nyilvánítja.
- A beszerzés nyertese: Winergy Mérnökiroda Bt. 2750 Nagykőrös, Szőlő u. 40. bruttó:
  2.921.000,-Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázhuszonegyezer forint ajánlati árral.
- A második legkedvezőbb ajánlat: GRANDBAU-KER Építőipari és Kereskedelmi Kft.
  6065 Lakitelek, Jókai u. 10. bruttó: 3.175.000,-Ft, azaz Hárommillió-százhetvenötezer forint
  ajánlati árral.
- A harmadik legkedvezőbb ajánlat: ICG Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. 1037 Budapest,
  Seregély u. 20. bruttó: 3.492.500,-Ft, azaz Hárommillió-négyszázkilencvenkettőezer-ötszáz 
  forint ajánlati árral.
- Felhatalmazza a település polgármesterét a fenti tárgyú megbízási szerződés aláírására. 

Felelős:    Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Határidő: folyamatos
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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  korszerűsítése  projekt  című,  TOP-
3.2.1-15 kódszámú pályázati  konstrukció keretében pályázat előkészítése feladatok ellátása
tárgyú  beszerzési  eljárások  lezárása  határozati  javaslat  elfogadását.  A  beszerzés  nyertese:
JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
bruttó: 1.778.000,-Ft ajánlati árral. 
Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelnyújtással szavazzon.

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

91/2016. (VII.13.) 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 feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárások lezárása

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászfelsőszentgyörgy
Községi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
projekt című, TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében pályázat előkészítése
feladatok ellátása tárgyban a közbeszerzési  értékhatár alatti,  három ajánlat  kérésén alapuló
eljárását lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:

- A beszerzést eredményesnek nyilvánítja.
- A beszerzés nyertese: JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 5000
  Szolnok, Kossuth L. u. 2. bruttó: 1.778.000,-Ft, azaz Egymillió-hétszázhetvennyolcezer 
  forint ajánlati árral.
- A második legkedvezőbb ajánlat: Kár Mentor Bt. 5000 Szolnok, Füst Milán út 3. 
   bruttó: 2.222.500,-Ft, azaz Kétmillió-kétszázhuszonkettőezer-ötszáz forint ajánlati árral.
- A harmadik legkedvezőbb ajánlat: Bakos László e.v. 5321 Fegyvernek, Szent Erzsébet út
  103. bruttó: 2.413.000,-Ft, azaz Kétmillió-négyszáztizenháromezer forint ajánlati árral.
- Felhatalmazza a település polgármesterét a fenti tárgyú megbízási szerződés aláírására.

Felelős:     Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Határidő:  folyamatos

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

IV. NAPIRENDI PONT
Tárgy:  Előterjesztések
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
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Polgármester
A  képviselő-testület  a  69/2016.  (V.26.)  határozatával  döntött  arról,  hogy  rendkívüli
önkormányzati  támogatás  igényt  nyújt  be a  Belügyminisztérium felé.  A képviselő-testület
16.902.372,-Ft  összegű vissza  nem térítendő  rendkívüli  támogatás  igényléséről  határozott,
meghatározta azon fizetési kötelezettségeket, kintlévőségeket, melyekre támogatást szeretne
kérni. Időközben egyeztetést folytattunk a Magyar Államkincstárral, leegyeztetésre kerültek
azon tételek, melyre a támogatási igényt kérjük, és nem határozhatjuk meg az óvoda korábbi
évi elszámolásából adódó fizetési kötelezettségeinket, mivel azt állami normatív támogatásból
kell fedezni.  Mindezek figyelembe vételével a benyújtható támogatási összeg: 12.065.353,-
Ft. Ezen számadat alapján szükséges a képviselő-testületnek a 69/2016. (V.26.) határozatát
vissza vonni, és új határozatot hozni.

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  69/2016.  (V.26.)  képviselő-testületi  határozat
visszavonásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

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

92/2016. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
A 69/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat visszavonásáról

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy  a
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilatkozata rendkívüli
önkormányzati támogatás igényléséhez című, 69/2016. (V.26.) határozatát visszavonja.

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

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  azon  határozati  javaslat  elfogadását,  mely  szerint
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi  költségvetéséről  szóló  2015.  évi  C.  törvény  3.  melléklet  III.  1.  pontja  szerinti
települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati  költségvetési  támogatására  a
Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter által meghirdetett pályázati kiírás alapján,
az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében vissza nem térítendő rendkívüli
támogatás igénylését határozza el. 
Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.

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

93/2016. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilatkozata rendkívüli
önkormányzati támogatás igényléséhez
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Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi  költségvetéséről  szóló  2015.  évi  C.  törvény  3.  melléklet  III.  1.  pontja  szerinti
települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati  költségvetési  támogatására  a
Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter által meghirdetett pályázati kiírás alapján,
az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében vissza nem térítendő rendkívüli
támogatás igénylését határozza el. 

A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  támogatási  igényt  a  jogszabályban
meghatározott módon nyújtsa be.

Határidő: azonnal
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

Polgármester
Július 1-ével jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívása Nemzeti szabadidős és
egészség  sportpark  programmal  kapcsolatban.  A  program  alapvető  célja,  hogy  olyan
közösségi terek kerüljenek az ország minél  több településén  kialakításra,  ahol valamennyi
korosztály  aktívabban  töltheti  el  szabadidejét,  igényes  szabadtéri  létesítményekben.  A
program  lefolytatása  hasonlóképpen  működik,  mint  a  tornaterem  építés  program.  Az
önkormányzatok  benyújtják  az  igényüket,  a  döntést  meghozza  a  minisztérium,  a  program
lebonyolítását  a  Nemzeti  Sportközpontok  fogja  végezni  a  közbeszerzéstől  a  beruházás
megvalósításáig bezárólag. 
Önkormányzatunk a lakónépesség alapján 2 darab sportparkra jogosult támogatási kérelmet
benyújtani. 
Kérem a képviselő-testületet tárgyaljuk meg, hogy benyújtásra kerüljön-e az igény, a pályázat
100  %  mértékben  támogatott,  önerőt  nem  kell  biztosítani,  a  jogszabályoknak  megfelelő
területet  kell  biztosítani,  akadálymentes  megközelítés  legyen,  biztosítani  kell  az  öt  éves
karbantartást a fenntartási időszak alatt.   Gyakorlatilag az üzemeltetését kell vállalnunk. A
pályázathoz  be  kell  nyújtanunk  egy  üzemeltetési  javaslatot,  meg  kell  határoznunk,  hogy
milyen  programokat  kívánunk  létrehozni  a  sportpark  kihasználtságának  növeléséhez.
Vállalnunk kell a fenntartást, be kell építeni a mindennapos testnevelés programba. Az igényt
augusztus 15-ig lehet benyújtani. 
Meg kell továbbá határoznunk, hogy mely területen legyen kiépítve a két sportpark. 

Bálint János
A sportpark zárt területet igényel? Körbe kell keríteni a területet?

Polgármester
Ingyenesen biztosítottnak kell lenni, de ez nem jelenti azt, hogy védeni nem kell. 

Bálint János
Célszerű lenne az egyiket az iskola közelében kiépíteni, a tornaterem mellett. 
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Dr. Turjányi Sándor
A testben és lélekben való egészség a fontos szempont. Fontosnak tartanám a szellemi sportok
támogatását is, gondolok itt a sakk foglalkozásokra. A sporteszközök kiválasztásánál nagyon
fontos  lenne például  a  gerincgyakorlatok  végzésére alkalmas  sporteszközök beszerzése.  A
helyszínt illetően én gondolok a régi iskolának az udvarára.

Bálint János
A régi iskola udvarát nem javaslom, mert  arra a területre  szükség van egy-egy szabadtéri
rendezvény  megtartásához,  hisz  máshol  nincs  ilyen  nagyságú  területünk,  ahol  szabadtéri
rendezvénynek tudunk helyet biztosítani. Én a tornaterem mellett javaslom megépíteni.

Polgármester
Kötelező feladat lesz a bölcsődék kialakítása 2018. év végéig. Önkormányzatunknak bölcsőde
biztosítására  egyetlen  épülete  a  régi  iskola  épülete,  melyhez  udvar  is  szükséges  a  kültéri
játékok kialakításához. 
Én az egyik sportparkot az iskola udvarába javaslom kialakítani. 

Bálint János
A tornaterem épületéhez parkírozót is ki kell alakítani, melyhez szintén terület szükséges. 

Polgármester 
Igen erre is gondolnunk kell. 

Kókai Józsefné
Én szeretném, ha kresz park is kialakításra kerülne, a kisebb és a nagyobb gyermekek részére
is nagyon hasznos lenne.

Polgármester 
Ezen  pályázat  keretén  belül  erre  nincs  lehetőség,  de ha  valamilyen  más  lehetőség  nyílik,
mindenképpen megfontolandó lenne. 

Bálint János
A kresz oktatás el van hanyagolva az iskolában. 

Polgármester
Megemlítem az igazgató nőnek. 
A sportpark másik helyszínének a sportpálya végében lévő terület alkalmas lenne.

Bálint János
Mindenképpen külön bejáratot kell kialakítani, hogy ne a pályán keresztül legyen az átjárás
biztosítva. 

Polgármester
Lekeríteni is lehetne azt a részt. 
Megkérdezem, hogy további kérdés, vélemény van-e?

További kérdés, vélemény nem hangzott el.
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A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  azon  határozati  javaslat  elfogadását,  mely  szerint
Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  a  Nemzeti
szabadidős  és  egészség  sportpark  programban  való  részvételt.  A sportpark  kialakításának
helyszínei: az általános iskola udvara, és a sportpálya területe. 

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

94/2016. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Sportpark programban való részvételről

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy  részt
kíván venni a Nemzeti  Fejlesztési Minisztérium által  kiírt pályázati  felhívásban a Nemzeti
szabadidős és egészség sportpark programban. 
A képviselő-testület  két darab sportpark kiépítésére kíván támogatási  igényt  benyújtani.  A
kiépítendő sportparkok helyszínét  a  Jászfelsőszentgyörgy,  Fő út 110. szám alatti  általános
iskola  udvarán  és  a  Jászfelsőszentgyörgy,  Citera  u.  1.  szám  alatti  sportpálya  területén
határozza meg. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázati dokumentációk elkészítésével.

Felelős:    Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

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

Polgármester
Támogatási igény érkezett a Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesülete részéről. Augusztus
20-án  szeretne  az  egyesület  családi  délután  rendezvényt  szervezni.  A  rendezvény
megvalósítása  érdekében  anyagi  támogatást  kérnek  az  önkormányzattól.  Kérésük
indokolásául  mellékelik  a  tervezett  programot.  Az  egyesület  által  kért  támogatás  összege
110.000,-Ft, melyet az alábbiakra szeretnének fordítani: ugráló vár bérlése 25.000,-Ft, lángos
hozzávalók:  12.000,-Ft,  akadályverseny  során  nyert  zseton  beváltására  édesség,  üdítők:
63.000,-Ft., plakátok és egyéb reklámanyagok költsége: 10.000,-Ft. 
Az egyesület  a  pályázati  anyagát  a  civil  szervezetek  támogatásáról  szóló 5/2016.  (III.03.)
önkormányzati rendelet mellékletei alapján készítette. A programra rendelkezésre álló keret
összeg:  17.000,-Ft,  a  pénzkészlet  a  pályázat  benyújtásakor:  47.000,-Ft,  melyből
kötelezettséggel terhelt: 30.000,-Ft. Az egyesület egyéb pénzkészlettel nem rendelkezik. 
Megtörtént az egyesület bejegyzése, bejegyzett szervezetként működnek, viszont tudomásom
szerint  adószámmal  még  nem  rendelkeznek.  Amennyiben  a  képviselő-testület  megítél
támogatást,  összegtől  függetlenül,  támogatási  szerződést szükséges kötni,  mely csak akkor
köthető, ha az adószám rendelkezésre áll. Amíg támogatási szerződést nem tudunk kötni, az
összeg kiutalását nem tudjuk végrehajtani. 
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Dr. Turjányi Sándor
Az adószám intézése néhány nap alatt megtörténik.

Bálint János
A  családi  napot  az  egyesület  rendezi,  valamennyi  összeget  nekik  is  biztosítaniuk  kell  a
rendezvényre. 

Csontos Sándor
Az elmúlt  ülésen szó volt  a  Rozmaring Pávakör megalakulása  évfordulójának alkalmából
ősszel  megtartandó  rendezvény  támogatási  kérelméről.  Az  egyesületen  keresztül  tudjuk-e
támogatni őket?

Polgármester
Az egyesület kérelmében nincs benne a pávakör programja. 

Eszes Tamásné
A Továbbtanuló Fiatalokért Alapítvány fogja benyújtani a közeljövőben támogatási kérelmét,
és az alapítványon keresztül nyílik lehetőség a támogatásukra.
A Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesülete alakuló ülésén meghatározásra kerültek célok,
feladatok. Az egyesület a közelmúltban került bejegyzésre, bízzunk benne, hogy az alapító
okiratban megfogalmazott célok, feladatok megvalósításra kerülnek. Támogatom az egyesület
anyagi támogatását, picit az összeget sokallom.  

Polgármester
Végig  kell  gondolnunk,  hogy milyen  kérelmek  várhatóak  a  szervezetektől.  Súlyozni  kell,
hogy a  Rozmaring  Pávakörnek most  lesz a  35-dik  évfordulója,  mely  rendezvényhez  saját
önerő összeget is biztosít. 
Véleményem  szerint  az  egyesületnek  is  valamilyen  összegű  önerőt  biztosítania  kell  a
rendezvénye megtartásához. 

Eszes Tamásné
Mivel az egyesület a közelmúltban került bejegyzésre, most jutott el odáig, hogy elkezdhet
pályázati kiírásokat keresni. Bízzunk benne, hogy sikeresen tudnak pályázni, mely pályázat
meg  tudja  finanszírozni  a  rendezvény  megtartását.  Működésre,  programokra  a  bejegyzett
szervezet már tud pályázni. 

Dr. Turjányi Sándor
Egyetértek azzal, hogy a teljes összeget ne az önkormányzat fizesse. Én nagyon fontosnak
tartanám,  hogy  az  anyagiakat  megbecsüljék  az  emberek,  gondolok  itt  arra,  hogy  egy
minimális összeg megfizetése ellenében vásárolják a lángost a rendezvényen emberek. 

Polgármester
A pályázatok jelentősen megterhelik az önkormányzat költségvetését, nem tudunk magasabb
összegű támogatást nyújtani a szervezeteknek. 
Szponzorokat is meg kellene keresni.
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Jegyző
Összegezve az elhangzott véleményeket,  ismerve az önkormányzat költségvetését, javaslom,
hogy  50.000,-Ft  összegű  támogatást  állapítson  meg  a  képviselő-testület.  A  hiányzó  részt
szponzori támogatásból fedezze az egyesület. 

Polgármester
Egyetértek.

Bálint János
Valahogyan egységesítenünk kellene a szervezetek támogatásának mértékét.

Eszes Tamásné
Egyetértek,  viszont  egy  kiemelkedő  rendezvényt,  egy  35  éves  jubileumi  évfordulót  más
kategóriába kell helyezni.

Dr. Turjányi Sándor
Véleményem szerint a megítélés lehet egységes inkább, mint a konkrétan megítélt összegek.

A polgármester szavazásra bocsátotta a Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesülete 50.000,-Ft
összegű támogatásáról szóló határozati javaslat elfogadását. 

A képviselő-testület  5  igen szavazattal,  nem szavazat  nélkül,  1 tartózkodással  elfogadta  a
határozati javaslatot.

95/2016. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesülete támogatásáról

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  civil  szervezetek
támogatásáról  szóló  5/2016.  (II.03.)   önkormányzati  rendeletben  foglaltak  alapján
megtárgyalta  a  Jászfelsőszentgyörgyiek  Baráti  Egyesülete  2016.  évi  önkormányzati
támogatásának igénylését. 
A képviselő-testület döntött arról, hogy a  Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesülete (5111
Jászfelsőszentgyörgy,  Fő  út  63.)  civil  szervezet  „családi  délután”  programját  50.000,-Ft
összeggel támogatja. 
A képviselő-testület a civil szervezetek támogatásáról szóló 5/2016. (II.03.) önkormányzati
rendelet 6. §-a alapján a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja a támogatás összegét. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Jászfelsőszentgyörgyiek  Baráti
Egyesületével kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. július 28.
Felelős:    Zelenai Tibor Károlyé polgármester
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Erről értesül: 1./ Jászfelsőszentgyörgyiek Baráti Egyesülete, Molnár József elnök
                           levelezési cím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 90.
                      2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

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

K.m.f.

Zelenai Tibor Károlyné             Dr. Kundrák István 
polgármester                                  jegyző


