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Jegyzőkönyv
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. augusztus 16-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.

Polgármester 
A mai rendkívüli ülés napirendi pontjai: 1./ Továbbtanuló Fiatalokért Alapítvány 2016. évi
önkormányzati támogatás igénylésének megtárgyalása. 2./ Előterjesztések
 
Kérem, hogy aki a napirendi pontok tárgyalására tett  javaslatot  elfogadja,  kézfelnyújtással
szavazzon. 

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

96/2016. (VIII.16.) képviselő-testületi határozat
A 2016. augusztus 16-i képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

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

l./ Továbbtanuló Fiatalokért Alapítvány 2016. évi önkormányzati támogatás igénylésének 
    megtárgyalása
    Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

2./ Előterjesztések
     Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

    
Erről értesül: 1./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
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I. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Továbbtanuló Fiatalokért Alapítvány 2016. évi önkormányzati támogatás 
             igénylésének megtárgyalása
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Polgármester
A civil szervezetek támogatásáról szóló 5/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletben foglaltak
alapján a Továbbtanuló Fiatalokért Alapítvány nyújtott be támogatási kérelmet. Az alapítvány
a  Rozmaring  Népdalkör  35-dik  évfordulójának  alkalmából  a  népdalkör  egész  estés
rendezvény szervezéséhez szeretne támogatást kérni. A rendezvény költségvetése 350.000,-
Ft.  A  népdalkör  azon  csoportokat  szeretné  vendégül  látni,  akikkel  a  megalakulásuk  óta
folyamatosan tartják a kapcsolatot.  

Eszes Tamásné
A  Rozmaring  Népdalkörnek  nincs  lehetősége  önállóan  pályázni,  a  35-dik  évforduló
megünneplésére  mindenképpen  szerettek  volna  támogatást  igényelni.  A  Továbbtanuló
Fiatalokért Alapítvány tevőlegesen is segít a népdalkörnek, és mivel ez egy kerek évforduló
úgy gondoltam, hogy próbáljunk meg tenni valamit érte. A 350.000,-Ft összegű költségvetés
egyrészt a népdalkör saját forrásából, támogatásokból, egyéb felajánlásokból tevődik össze. A
program támogatásához 150.000,-Ft összeget szeretnének kérni, mely az étkeztetést fedezi. 

Dr. Turjányi Sándor
Fontosnak tartom a kulturális életet, de egyetlen apró megjegyzést szeretnék tenni: a 35 nem
kerek szám. 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  Továbbtanuló  Fiatalokért  Alapítvány  150.000,-Ft
összegű támogatásáról szóló határozati javaslat elfogadását. 

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

97/2016. (VIII.16.) képviselő-testületi határozat
Továbbtanuló Fiatalokért Alapítvány támogatásáról

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  civil  szervezetek
támogatásáról  szóló  5/2016.  (II.03.)   önkormányzati  rendeletben  foglaltak  alapján
megtárgyalta a Továbbtanuló Fiatalokért Alapítvány 2016. évi önkormányzati támogatásának
igénylését. 
A  képviselő-testület  döntött  arról,  hogy  a   Továbbtanuló  Fiatalokért  Alapítvány  (5111
Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 63.) civil szervezet „Rozmaring Népdalkör 35-dik évfordulójának
megünneplése” programját 150.000,-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. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Továbbtanuló Fiatalokért Alapítvánnyal
kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. szeptember 9.
Felelős:    Zelenai Tibor Károlyé polgármester

Erről értesül: 1./ Továbbtanuló Fiatalokért Alapítvány, Eszes Tamásné elnök
                           levelezési cím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Alkotmány u. 14.
                      2./ Zelenai Tibor Károlyné polgármester, helyben
                      3./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, helyben

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

Polgármester
A  sportöltöző  beruházás  során  felmerült  problémáról  szeretném  tájékoztatni  a  képviselő-
testületet. Az építkezés során az elektromos áram biztosítása a meglévő bekötésről történt.  A
díj fizetése a kivitelező feladata volt, az ő költségeként jelentkezett a felmerülő áramdíj. Az
áramszolgáltató által jelentős összegű áramdíj került kiszámlázásra. A kivitelező megpróbált
megegyezni  a  sportpályán  lévő lakás  bérlőjével,  mert  az  épület  áramszolgáltatása  a  bérlő
nevén  szerepel.  Az  energia  felhasználás  mértékét  a  kivitelező  és  a  bérlő  is  vitatja.
Véleményem  szerint  mind  két  fél  hibás  a  dologban.   A  számla  253.000,-Ft  összegű,  az
áramszolgáltató  közölte,  hogy  amennyiben  bizonyos  időn  belül  nem  kerül  megfizetésre,
megtörténik az épület áramszolgáltatás alóli kikötése. A bérlő állítása szerint a kivitelező által
használt munkagépek miatt keletkezett a magas összegű számla, a kivitelező állítása szerint a
bérlő elektromos fűtőberendezéssel fűtött. Az építési dokumentációk alapján pontosan ki lehet
mutatni, hogy milyen mennyiségű energia fogyasztás keletkezett az építkezés során. 
Az önkormányzatnak garanciális pénzeszköz visszatartása van a garanciális hibák fedezetére,
mely 1 millió forint összegű.  Azzal a javaslattal szeretnék élni, hogy az önkormányzat fizesse
ki az elektromos áram számlát, és én az önkormányzat részéről egyeztetést fogok folytatni a
kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel a felhasznált energia kiszámítása és tisztázása érdekében.
Tehát a  garanciális pénzeszközből fedezésre kerül az áramszámla, és ezt követően mind két
fél a kivitelező is és a bérlő is az önkormányzat felé fognak tartozni elszámolással. Kérem a
képviselő-testület  hozzájárulását  a  garanciális  összeg  terhére  történő  253.000,-Ft  összegű
közüzemi  áram  számla  kifizetésére  vonatkozóan,  továbbá  felhatalmazást  a  sportöltöző
beruházás során keletkezett áramszámla kivitelezővel történő tisztázására vonatkozóan. 

Bálint János
A magasabb összegű áramszámla mennyi időn belül keletkezett. 

Polgármester
2015. szeptember 15-től – 2016. december végéig. 

Bálint János
A bérlő ezen időszak alatt fizetett közüzemi áramszámlát?
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Polgármester
Fizetett átalánydíjat. 

Bálint János
Milyen fűtőberendezéssel fűt a bérlő? El kellene gondolkodni a sportöltözőnél lévő bérlemény
a bérlő által történő további használatáról. Ez idáig is a jóindulatunknak köszönhető, hogy a
bérleményben maradhatott. A környéken lakók sem jó véleményt fogalmaznak meg. 

Polgármester
Igen, tisztázni szükséges a kialakult helyzetet. Az elektronikus építési naplóból nyomon lehet
követni az elvégzett tevékenységeket.

Eszes Tamásné
Ez a legjárhatóbb út a közüzemi számla rendezése vonatkozásában.  

Csontos Sándor
Össze kell hasonlítani az előző időszak fogyasztásaival. Támogatom, hogy az önkormányzat
eljárjon a tartozás rendezése ügyében. 

Dr. Turjányi Sándor
Indokoltnak  látom  azt  a  fajta  fellépést,  melyet  alpolgármester  úr  javasolt  a  bérlemény
bérlőjére vonatkozóan.  Támogatom, hogy az önkormányzat nevében polgármester asszony
eljárjon a tartozás megfizetés ügyében és a keletkezett összeg tisztázása érdekében. 

A polgármester  szavazásra bocsátotta  azon határozati  javaslat  elfogadását,  mely szerint  az
önkormányzat által kifizetésre kerüljön a sportöltöző beruházás során keletkezett 253.000,-Ft
összegű közüzemi áramszámla a beruházási garanciális összeg terhére. 

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

98/2016. (VIII.16.) képviselő-testületi határozat 
Sportöltöző beruházás során keletkezett közüzemi áramszámla kifizetéséről

Jászfelsőszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  az
önkormányzat által kifizetésre kerüljön a sportöltöző beruházás során keletkezett 253.000,-Ft
összegű közüzemi áramszámla a beruházási garanciális összeg terhére.

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

Polgármester 
Tájékoztatásként  szeretném elmondani,  hogy folyamatosan  és  eredménytelenül  küzdünk a
településen lévő szelektív hulladékgyűjtők környezetében kialakuló áldatlan állapottal. Azon
elgondolásra  jutottunk,  hogy  valamennyi  szelektív  hulladékgyűjtőnél  megfigyelő  kamera
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kerüljön elhelyezésre. Fel is vettem a kapcsolatot a sportpályánál kiépített kamera rendszer
kivitelezőjével.  Ez  a  leghatékonyabb,  legcélravezetőbb  megoldás  a  hulladék  illegális
elhelyezésének  megszüntetésére  vonatkozóan.  Egy  kamera  felszerelésének  költségek
körülbelül 40-50 ezer forint összegbe kerül. Az önkormányzat tulajdonában lévő területekre
kerülnek elhelyezésre a kamerák.

A  jelenleg  könyvtári  feladatot  ellátó  közfoglalkoztatott  dolgozó  tájékoztatott  arról,  hogy
elköltözik a településről, és ennek következtében ismételten megoldást kell majd keresni a
könyvtár  helyzetének rendezésére.  Utána kell  járni,  hogy mennyi  az időtartam, melyben a
könyvtárat  üzemeltetni  kell,  a tapasztalat  azt  mutatja,  hogy a lakosság nem igényel  teljes
nyitva tartást, nincs oly mértékű forgalom. Felmerült az is, hogy a művelődésszervezőre az
ünnepségek  révén  lényegesen  nagyobb  teher  hárul,  esetleg  a  hatórás  foglalkoztatását
megemelni  nyolc  órás  foglalkoztatásra,  de  ehhez  módosítani  szükséges  a  költségvetést,  a
könyvtári  feladatot  pedig valamilyen minimális  módszerrel  ellátni.  Átmeneti  megoldásként
megérdeklődjük, hogy a pedagógusok közül van-e valaki, aki heti két alkalommal egy-két óra
időtartamban ellátná a feladatot. 

Bálint János
A lakossági  igényhez  mérten  kellene  a nyitva  tartást  meghatározni.  Tudomásom szerint  a
környező településeken is pedagógusok látják el a feladatot, véleményem szerint mi is meg
tudnánk oldani ezzel a lehetőséggel a nyitva tartást.

Csontos Sándor
Én javasolnám, hogy kérdezzük meg Thuróczy Györgyöt elvállalná-e a feladatot.  Ő szeret
irodalommal foglalkozni, rátermett a feladatra. 

Dr. Turjányi Sándor
Túlnyomó többségében iskolás  gyermekek veszik  igénybe  a  könyvtár  szolgáltatásait,  és  a
gyermekek a teleház szolgáltatásait is használják. Véleményem szerint pedagógus lenne jó, ha
ellátná a könyvtári feladatokat. 
El  kellene  gondolkodni  szabad  hozzáférésű  wifi  szolgáltatás  biztosításáról  a  településen.
Manapság az információhoz való hozzájutás nem feltétlenül az irodalomról szól. 

Polgármester
Valóban nagyobb a forgalom a teleházban. 

Eszes Tamásné
Esetlegesen főiskolai hallgató is elláthatná a feladatot, diákmunkában a tanulmányai mellett. 

Polgármester
Érdeklődni fogok én is.

Jegyző
Szeretném tájékoztatni  a képviselő-testületet,  hogy önkormányzatunkat  tájékoztatta  a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei  Közgyűlés  Elnöke, hogy a megyei  közgyűlés  2016. április  22-i
ülésén  döntött  arról,  hogy  Zelenai  Tibor  Károlyné  Jászfelsőszentgyörgy  község
polgármesterének  az  Év  Polgármestere  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyében  kitüntető  díjat
adományozza.  A kitüntető díj  ünnepélyes  átadására 2016. augusztus 18-án 11.00 órakor a
Megyeháza dísztermében kerül sor.
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A képviselő-testület gratulált a kitüntető díjhoz.

Polgármester
A kitüntető díj egyrészt a polgármester személyének szól, de én úgy gondolom, hogy szól a
képviselő-testületnek,  szól a település lakosságának és a tíz éves munkámnak,  mely során
valamennyi képviselő-testület mellettem állt. Nagy megtiszteltetésnek érzem a kitüntető díjat,
érzem,  hogy  Jászfelsőszentgyörgy  település  erősebben  megjelenik  Jász-Nagykun-Szolnok
Megye térképén. Ezt a díjat nem kaphattam volna meg, ha nem áll mögöttem a mindenkori
képviselő-testület.
Köszönöm a képviselő-testület munkáját és segítségét. 

Kókai Józsefné
Nagy  és  fontos  feladatok  került  elvégzésre,  mellyel  értékesebbé  vált  a  település.
Tulajdonképpen alig van olyan terület, melyhez ne kapcsolódott volna valamilyen beruházás,
felújítás, korszerűsítés. Nagyon jó haza jönni Jászfelsőszentgyörgy községbe, nagyon szép lett
a  település  környezete.  Polgármester  asszony  legmegfelelőbb  személy  a  kitüntet  díjra.
Köszönjük munkáját, legyen sokáig jó egészségben, hogy tovább tudja folytatni munkáját. 

Dr. Turjányi Sándor
A kitüntetéshez szeretnék gratulálni. Az augusztus 19-én megtartandó ünnepségen hivatalosan
valamilyen formában szót kell ejteni a kitüntető díjról. A falunak is érdeme a kitüntető díj,
fontosnak tartom, hogy valamilyen formában a kerüljön tudomására a falu lakosságának.

Bálint János
Az ünnepi  műsor szervezőjével egyeztetni fogunk.

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

K.m.f.

Zelenai Tibor Károlyné                 Dr. Kundrák István
                                         polgármester                                       jegyző
            

   

  


