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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. május 26-án megtartott ülésén 
felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

111/2010 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
112/2010 Napirend elfogadásáról
113/2010 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
114/2010 Vis maior támogatás igény benyújtásáról
115/2010 Búcsú helyszínéről
116/2010 III. Családi Nap megrendezéséről



Jegyzőkönyv

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  május  26-án  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Szilágyi Péter,
Dr. Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy az  ülés  határozatképes.  Dr.  Gajdos 
Géza, Szabó László és Kátai Lajos képviselők nem jelezték távolmaradásuk okát. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Koczka László és Vigh Miklós személyét javasolja.

    
     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban

                foglaltakat 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellen-
               szavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

111/2010 (V.26.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Koczka László  és  Vigh Miklós 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, H.
2.) Jegyző, H.
3.) Irattár, H.

Szarvák Imre: elmondja, hogy a mai napon rendkívüli testületi ülést tartanak. A javasolt napirendi 
pontokat  kiegészítené  a  rendezvényekkel  kapcsolatos  kérdések  megtárgyalásával,  melyet  2. 
napirendi pontként kér megtárgyalni.  Megkérdezi, hogy a napirendekhez van-e kérdés, javaslat. 
Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Rendezvényekkel kapcsolatos kérdésekről

Zárt ülés:
⁃ Előterjesztés bölcsődei csoport létrehozásáról
⁃ Előterjesztés lakossági kérelemről



   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

112/2010 (V.26.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  két  ülés  között  eltelt  időszakban  a  legnagyobb  feladat  a 
belvízvédekezés volt, a rekord mennyiségű csapadék miatt. 2006 év végén már jeleztem, hogy a 
belvízelvezető rendszer állapota elégtelen, melynek hatásait most is lehet tapasztalni. Gondot okoz, 
hogy a lakosság egy része, nem megfelelően takarítja az ingatlana előtti árkokat, átereszeket és sok 
helyen be is tömték. Az önkormányzat feladata és felelőssége összehangolni és kikényszeríteni a 
lakosságtól az árkok környezetének rendbetartását. A belvíz elleni védekezést időben elkezdtük a 
záportározók ürítésével, így sikerült a lakó- és egyéb ingatlanokat megóvni a nagyobb károktól. 
További nagy problémát jelent, hogy a szennyvízhálózat kapacitása elérte a felső határát. A kiépített 
rendszer 500-600 m³/napra van hitelesítve, ezzel szemben kb. 1000-2000 m³ jut be a rendszerbe 
esős napokon. Ezek kiszűrése nem egyszerű, az ellenőrzésnek folyamatosnak és fokozottnak kell 
lennie,  melyre  a  Vízmű Kft.  ügyvezető  igazgatójának  figyelmét  is  fel  fogom hívni.  Megkérek 
minden képviselőt, hogy próbája tudatosítani a lakosságban az illegális rákötés következményeit és 
azt  is,  hogy  az  ingatlanja  előtti  árkokat,  átereszeket  takarítsa  a  szeméttől  és  a  felgyülemlett 
hordaléktól, mivel a lakosság ezen kötelessége teljesítése nélkül nem fognak működni a gócpontok 
és  továbbra  is  lefolyástalanok  maradnak  a  területek.  A 14/2003  (XI.26.)  számú önkormányzati 
rendelet  mely  a  közterületek  tisztán  tartásáról  és  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatásáról szól  ezen  kötelezettségeket  írja  elő,  melynek  be  nem  tartása  szabálysértési 
bírság kiszabását vonja maga után. 

Jakusné Vámos Mária: közmunkásokkal is meg lehetne csináltatni az árkok javítását, mélyítését.

Szarvák Imre: a közmunkások folyamatosan dolgoznak.

Koczka László: Vadász János, Hold úti lakos keresett meg engem, hogy nála is áll a víz és jelezzem 
az önkormányzatnak.

Szarvák Imre: ott éppen ma avatkoztunk be, egy 20 m-es ástunk ki. Itt is problémát jelentett, hogy 
feltöltötték  földdel  azt  a  részt,  ahol  a  víznek el  kellene  folyni.  A Hold  úton ki  kell  építeni  az 
árokrendszert. 

Dr. Szögi Zoltán: tényleg alapvető probléma, hogy míg az egyik lakó rendben tartja és takarítja az 
ingatlanja  előtti  részt,  beleértve  az  árkot  is,  addig  a  másik  nem  csinálja.  Az  önkormányzat 
irányításával, szervezésével kellene településünkön az árokrendszert helyreállítani. 



Jakusné Vámos Mária: ki  kellene értesíteni  azokat  az ingatlantulajdonosokat,  akik nem tesznek 
eleget a rendeletben foglaltaknak.

Szarvák Imre: ez már megtörtént. Közérdekű felhívásként és célzottan is tájékoztattuk a lakosságot. 
A rendelet nem volt végrehajtva rég. Az önkormányzat kezelésében lévő összes ingatlan és terület 
most már elvárható módon van kezelve, de ha a lakosság feladatát és kötelességét nem végzi el, 
akkor a problémát nem tudjuk megoldani. 

dr. Kovács Kornél: a rendeletben foglaltak végrehajtásának a célzott felhívás után utóellenőrzése 
lesz. 

Szarvák Imre: a két ülés közötti tájékoztatóban olvashatják, hogy a Települési Környezetért megyei 
díjat  az  önkormányzat  nevében  átvettem,  mellyel  a  Környezetvédelmi  és  Hulladékgazdás 
kategóriában elvégzett feladatainkat jutalmazták. A kiosztott anyagban megtalálhatják a vis maior 
pályázathoz kapcsolódó események leírását, a külterületi és belterületi beavatkozásokat egyaránt. A 
harmadik  pályázat  kerül  benyújtásra  az  illetékes  minisztériumhoz utólagosan Megkérdezi,  hogy 
van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  a 
tájékoztatóban foglaltakat. 

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
             foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

113/2010 (V.26.) KT határozat

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Vis maior támogatás  igény benyújtásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

114/2010 (V. 26.) KT határozat

Vis maior támogatás igény benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a vis maior 
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz a 2010. május 12. 
napján elrendelt belvízvédelmi készültség indokolt védekezési kiadásainak részbeni támogatására.

A káresemény forrásösszetétele:



Megnevezés 2010. év %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2.795.596.- Ft 10

Biztosító kártérítése 0.- Ft 0

Egyéb forrás 0.- Ft 0

Vis maior igény 25.149.070.- Ft 90

Források összesen 27.944.666.- Ft 100

A belvízvédelmi  készültség  védekezési  kiadásainak  fedezetét  az  Önkormányzat  részben,  10% 
önrész vállalásával  a  8/2010 (I.28.)  Kormányrendelet  5.  §  (2)  bekezdés  c.  pontja  alapján  tudja 
vállalni.
A Képviselő-testület  a saját  forrás összegét  az önkormányzat  és költségvetési  szervei 2010. évi 
költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. június 18.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) MÁK Szolnoki Igazgatóság
4.) ÉARÁH JNSZ-megyei Kirendeltség
5.) Irattár, Helyben

Rendezvényekkel kapcsolatos kérdésekről

Szarvák Imre: a búcsú helyszínének kiválasztásáról és a III. Családi Nappal kapcsolatos kérdésekről 
van  szó.  A búcsú  egyházi  ünnephez  kapcsolódóan,  Pünkösd  után  egy  héttel  kerül  megtartásra 
községünkben. Ez egy olyan rendezvény, melyet nem az önkormányzat szervez, csak a helyszínt 
biztosítja hozzá.  A helyszín a vásártér szokott lenni,  ami most a rendkívüli esőzések miatt nem 
alkalmas  a  rendezvény  megtartására.  Szabó  László  képviselő  írásban  felajánlotta  az  Agip 
töltőállomás  kamionparkolóját  az  esemény  megrendezéséhez.  A képviselő-testületnek  azt  kell 
meghatározni,  hogy  a  helyszínt  tudja-e  biztosítani  vagy  sem,  javaslatot  tehet  új  helyszín 
megjelölésére,  de  semmiféle  részvételt  és  felelősséget  nem vállal  az  eseménnyel  kapcsolatban. 
Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

115/2010 (V.26.) KT határozat

Búcsú helyszínéről

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2010.  évben  a  búcsú  helyszínét 
belvíz miatt nem tudja biztosítani. Helyszínnek javasolja az Agip Töltőállomás kamionparkolóját, 
melyet a tulajdonos az esemény megrendezésére felajánlott.



Az önkormányzat a búcsú megrendezésében részt és felelősséget nem vállal.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Szabó László 5100 Jászberény, Réhely u. 38.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Irattár, H.

Szarvák Imre: a  III.  Családi  Nap előzetes  programtervezetét  a  képviselők  láthatják,  a  tervezett 
költségvetés 1,2 millió Ft az elkülönített előirányzat terhére. Javasolja a rendezvény megtartását.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

116/2010 (V.26.) KT határozat

III. Családi Nap megrendezéséről

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2010. augusztus 
20-án községi rendezvényt szervez, III. Családi Nap elnevezéssel.
A rendezvény  költségeit  az  arra  elkülönített  1,2  millió  Ft-os  előirányzat  biztosítja,  valamint 
szponzorok segítsége.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Képviselő-testület tagjai, H.
4.) Irattár, H.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Koczka László Vigh Miklós
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


