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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 10-én megtartott ülés 
jegyzőkönyv határozatainak

mutatója

208/2010 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
209/2010 Napirend elfogadásáról
210/2010 Vis maior támogatás igény benyújtásáról
211/2010 Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására kiírt pályázat 

benyújtásáról



Jegyzőkönyv

Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja, hogy 
a mai ülés rendkívüli. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kátai Lajos és Szilágyi Péter személyét javasolja.

    
         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
        foglaltakat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

208/2010 (XI.10.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kátai  Lajos  és  Szilágyi  Péter 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: a  mai  rendkívüli  ülésnek két  pályázat  benyújtásáról  kell  döntenünk,  a  vis  maior 
támogatási igény és a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásáról. Megkérdezi, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a 
napirend elfogadását az alábbiak szerint:

⁃ Előterjesztés vis maior támogatás igény benyújtásáról
⁃ Előterjesztés   „Működésképtelen  helyi  önkormányzatok  egyéb  támogatása”  elnevezésű 

pályázat benyújtásáról

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

209/2010 (XI.10.) 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.



Vis maior támogatás igény benyújtásáról

Szarvák Imre: a tisztelt  képviselők írásban megkapták az anyagot. Ez a pályázat az idén már a 
negyedik.  2010.  szeptember  10-én  kellett  elrendelni  a  kialakult  vis  maior  helyzet  után  a 
belvízvédelmi készültséget és védekezést, mely 2010. november 10-ig állt fenn. Az előterjesztésben 
részletes kimutatás található  a védekezési munkálatokról, helyszínekről, költségekről. A vis maior 
támogatásra benyújtott  igényünk meghaladja a 13 millió  Ft-ot.  Megkérdezi,  hogy van-e kérdés, 
észrevétel,  hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben 
foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                      nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2010/2010 (XI.10.) 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. szeptember 
10.  napján  elrendelt  belvízvédelmi  készültség  indokolt  védekezési  kiadásainak  részbeni 
támogatására.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2010. év %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.527.411.- Ft 10

Biztosító kártérítése 0.- Ft 0

Egyéb forrás 0.- Ft 0

Vis maior igény 13.746.703.- Ft 90

Források összesen 15.274.114.- 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. november 11.

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



Előterjesztés  működésképtelen  helyi  önkormányzatok  támogatására  kiírt  pályázat  
benyújtásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

211/2010. (X.10.) KT határozat

Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  elhatározza,  hogy  a 
„működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására” 2010-ben kiírt pályázatot benyújtja 
3/2010. (II.15.) KT rendelet szerint tervezett forráshiány csökkentése és a belvíz elleni védekezés 
saját erejének finanszírozása céljából.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázat  előkészítésére  és 
benyújtására. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. november 15.

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

                                               4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt az ülést 18:00 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Kátai Lajos Szilágyi Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


