JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. január 11-én a
Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Homoki-Szabó József képviselő
Nagy János képviselő
Rádi Györgyi Magdolna képviselő (6 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Szász János polgármester
14 órakor megnyitja a képviselő-testület rendkívüli ülését.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 fő megválasztott képviselő jelen
van, Kis Jánosné képviselő betegsége miatt jelezte távolmaradását. A testületi ülés
jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy János
és Rádi Györgyi Magdolna képviselőket kéri fel.
Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja a 2011. január 11-i rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
Szász János polgármester
Javaslatot tesz az ülés napirendjére: (a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.)
l.) A belvíz elleni védekezésre való felkészülés
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal (6
igen) elfogadja a 2011. január 11-i rendkívüli testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.

I. napirend
A belvíz elleni védekezésre való felkészülés
felülvizsgálata

Szász János polgármester
A belvíz helyzetre való tekintettel ma délelőtt a Polgárvédelmi Kirendeltség Vezetőjével Huszár
Éva tűzoltó százados hölggyel és két műszaki kollégával Gáspár Endrével és Albrecht Lászlóval
volt egy kis megbeszélésünk, majd kimentünk megnézni a legveszélyesebb területeket. Hat falusi
bejelentés érkezett ahol a pincéket elöntötte a víz. Két külterületi tanyai bejelentésnél viszont súlyos
helyzet alakult ki, Seres Mihályéknál és Szabó Lászlónál. Kikértük a szakemberek véleményét. Egy
órája elkezdték a temető alatti csatorna tisztítását. A Kővágó-éri és a Galambosi csatornát is rendbe
teszik. A katasztrófa szemszögéből el kell rendelni a II. fokú belvízvédelmi készültséget. Vis-maior
önerős pályázatot lehet benyújtania, amennyiben alá van támasztva. Holnap itt lesz a százados
hölgy, holnaptól lesz elrendelve a másodfokú belvízvédelmi készültség. A régi pártház áll a
rászorulók rendelkezésére. Albrecht Úrtól megkértem, hogy adjon tájékoztatást a falubeli pincékről.
A tanyavilágban mindenki jelezze ha problémája van. A másodfok ügyelettel jár és szakmai stábbal.
Seres Mihály tanyája lakhatatlan. Láttuk, lefényképeztük, ha ki kell telepíteni, a kérdés az, hogy
hová. Ők saját felelősségükre nem hagyják el a házat. Azt mondták a szakemberek, ha
szivattyúzzuk a pincéből a vizet nagy kárt okozunk, a talaj ki fog szemcsésedni. Hagyják úgy ahogy
van, az épület állagának megóvása érdekében. Azt mondták a szakemberek, hogy ha egy szem eső
sem esik akkor sem fog elmenni a víz június végéig. Meg kell határozni egy krízis összeget, nem
lehet megkülönböztetni senkit. Ki kell alakítani egy bizottságot, hogy tudjunk segíteni másoknak.
Az Atyáktól kellene kérni 1-2 ágyat, ágyneművel együtt az ideiglenes szállásra. A temető
környékén már megkezdték a csatorna tisztítást, csak az a gond, hogy nem tud hová folyni a víz. A
szivattyúzásnak nincs értelme. Félő, hogy amennyiben a víz fentebb jön, kimossa a derítőket.
Nagy János képviselő
Én senkinek nem javasoltam, hogy szivattyúzza a vizet. A derítőkben is fent vannak a vizek. A
Galambosi csatornánál nagy gondok vannak. A Jókai tanyát aki megvette, dől össze. Azon a soron
végig nagy a probléma.
Szász János polgármester
Kitisztítják a csatornákat, a zsilipeket felengedik. Kijön Kádár Attila Víztársulattól, engedélyt
kaptunk, ahol leköthető a csatornába a víz, ott leköthető csak tudjon róla, nem kell engedély. Nem
tudom, hogy régen hol voltak ezek a levezetők.

Nagy János képviselő
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A régi térképeken még ott van, a helyi szövetkezetben keresik a térképet.

Rádi Györgyi képviselő
Milyen feladatok jelentkeznek a II. fokú belvízvédelem esetén.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Fokozott ügyeletet igényel, nem kell itt lenni fizikálisan. A testület részéről egy bizottságot kell
kialakítani, akik mozgósíthatók.
Szász János polgármester
A másod fokú készültséget javaslom, nem tudom, hogy hová vezet ez az egész még.
Czombos Ferenc alpolgármester
A Szentkúti csatorna tisztításáról beszéltünk, lefelé haladva végig tud-e menni a jármű. Ha az
Iványi tanya felé engedjük a vizet, onnan tovább tud-e menni.
Szász János polgármester
Ha ki van tisztítva a csatorna, a víz vagy végigszalad, vagy átlagolja magát. A gond az, hogy nincs,
hogy hova folyjék a víz, a Dongérből nem tud folyni a Tiszába.
Czombos Ferenc alpolgármester
Azt mondták, ha nem várható eső 5 cm-t apad a Tisza. Segíteni egy kicsit a mi dolgunkat ha be
tudna fogadni még ennyi cm erejéig is. Gátér és Pálmonostora is a Dongérba szivattyúzza.
Szász János polgármester
Sajnos hatalmas mennyiségű vizet nyomunk a Dongérba. A Rádi Györgyi képviselő kérésére
válaszolva egy belvízvédelmi bizottságot állítunk fel jelzőrendszer kiépítéssel, két naponta körbe
megyünk a településen.
Czombos Ferenc alpolgármester
Seres Mihályékkal egy nyilatkozatot kellene íratni, hogy saját felelősségükre maradnak az
ingatlanba. Felajánljuk, hogy a volt Pártházba azonnal beköltözhetnek. Írásban menjen ez ki nekik.
Itt náluk az is kérdés, hogy 11 tehenet hol lehet elhelyezni.
Szász János polgármester
A teheneknek a hasa aljáig ér a sár Sereséknél.
Nagy János képviselő
Ebben a helyben a víz lesz az aki koordinál bennünket.
Szász János polgármester
Ahhoz, hogy visszanyerjük a pályázati pénz 70 %-át, holnap jön Huszár Éva százados és elmondja,
hogy mit kell csinálni, papírokat kitölteni, a falu lakosságát értesíteni. A pártház ingatlan áll
rendelkezésre.
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Czombos Ferenc alpolgármester
A pártház elég-e, vagy a művelődési ház is kell?
Szász János polgármester
Homokzsákokat tudunk csak adni.
Czombos Ferenc alpolgármester
A belterületre gondolok most, Pálmonostorán például a derítőket próbálják homokzsákkal
körbevenni.
Szász János polgármester
A cégnél nekem van egy agregátorom, szivattyút kellene kérni a honvédségtől.
Czombos Ferenc alpolgármester
A szivattyút hol tudnánk alkalmazni.
Szász János polgármester
Holnap szintezik a falu alatti vizet. Szeretnék egy keretet ami feljogosít a mindenkori kártalanításra.
Czombos Ferenc alpolgármester
Értesíteni kell a tulajdonosokat arról, ha bármit is akarunk csinálni a földjeiken.
Szász János polgármester
A kártalanítást hogyan állapítsuk meg?
Czombos Ferenc alpolgármester
A jog hogyan áll hozzá?
Nagy János képviselő
A katasztrófa felül ír mindent.
Czombos Ferenc képviselő
Czakó Feriék előtti csatornát hogy hívják, ez a csatorna lejön a szentkúti csatornába. Török
Karcsiéknál is borzasztó a helyzet.
Nagy János képviselő
Nem takarítják ki a csatornákat az a baj.
Szász János polgármester
Állítsuk fel a bizottságot, én a II. fokú belvízvédelmi készültséget javaslom.
Nagy János képviselő
A Vis-maior mennyit befolyásol? Többet nyom a latba ha II. fokú készültséget rendelünk el?
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Az I. fokú belvízvédelmi készültségnél megelőzésről beszélünk, a II. foknál kártalanításról.
Homoki-Szabó József képviselő
Az állami tulajdonnal mi a helyzet? A Földhivatalnál a helyrajzi számokat felírtam, ott biztos
megmondják a tulajdonosokat.
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Szász János polgármester
Mindenkitől egyenként kérjük be az engedélyt.
Nagy János képviselő
A gyep minket ne zavarjon, ha nem lakóingatlant veszélyeztet. Az állam felé bejelentéssel kell élni,
hogy állami földterületen vezessük át a vizet.
Szász János polgármester
Ha kiértesíted a földtulajdonosokat és nem egyezik bele, akkor neki mered állítani a gépet?
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Az osztatlan közös tulajdonnál minden tulajdonos beleszólhat.
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A helyi védelmi bizottságnál ki az aki a szervezést vállalja? Három fős bizottságot kell létrehozni.
A belvízvédelembe az egész apparátus részt vesz.
Szász János polgármester
Ki lesz az-a három fő? A megválasztott tagokról ki kell értesíteni a lakosságot. A védelem vezetését
felvállalom. A bizottság tagja: Czombos Ferenc alpolgármester (telefonszám: 30/9837733),
Homoki-Szabó József képviselő (telefonszám: 70/4596553),
Nagy János képviselő (70/3872446).
A bizottság tagjairól és elérhetőségükről értesítjük a lakosságot.
Rádi Györgyi képviselő
Egy hirdetményben tájékoztatni kellene a lakosságot, hogy II. fokú belvízvédelmi készültség lép
életbe, és ha bármilyen vészhelyzetet észlelnek jelezzék. A kitelepítés esetén az önkormányzat
gondoskodik az ideiglenes elhelyezésről.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Seres Mihályék holnap kapják meg a határozatot, hogy az ingatlanuk további használata
életveszélyes.
Czombos Ferenc alpolgármester
Meg kell nyilatkoztatni Őket, hogy saját felelősségük terhe mellett maradnak az ingatlanba.
Szász János polgármester
Holnap lép életbe a II. fokú belvízvédelmi készültség. Meg kell különböztetni kerti vizet, belterületi
vizet és lakóépületet veszélyeztető vizet.
Nagy János képviselő
Ha a temetőnél el kezdik kotorni a csatornát, akkor ezáltal Seresékre még jobban ráengedjük a
vizet.
Nagy János polgármester
A szakemberek véleményét nem bírálhatjuk felül. A gond az, hogy a Péteri tó se tudja befogadni a
vizet.
Homoki-Szabó József képviselő
Mondani kellene nekik, hogy a Dongértől kezdve kezdjék takarítani a csatornákat.
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Szász János polgármester
Kádár Attila a Víztársulattól úgy reagálna, hogy nincs hová engedni a vizet, a legszükségesebbet
megcsinálják, de nincs hová folynia a víznek.
Nagy János képviselő
Víztározókat kellene kialakítani.
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A belvízvédelmi tervbe a polgárőrség és az önkormányzat minden dolgozója benne van.
Megcsinálok egy értesítést mindenkinek.
Szász János polgármester
Ki kell értesíteni mindenkit, hogy a készenlét lefújásáig, ügyeletet kell tartani.
Nagy János képviselő
Büntetőjogi felelőssége van mindenkinek. El van rendelve az élet és vagyonbiztonság.
Szász János polgármester
Ha valaki jelez, hogy gond van az épületnél, én felkérném Sinkó Józsefet a pénzügyi bizottság
tagját, hogy műszakilag nézze meg az épületet.
Sinkó József az Ügyrendi bizottság tagja
Nem mindig lehet látni az épületeken, nincs hozzá képesítésem, de természetesen megnézem.
Homoki-Szabó József képviselő
Én kiviszem majd a tanyákhoz, több szem többet lát.
Szász János polgármester
A belvíz miatt az ebéd és a gyerekszállítás miatt mit kell intézkednem.
Hajagos-Tóthné Szász Magdolna képviselő
Két iskolás gyerekem nem tud jönni a belvíz miatt. Én a hiányzásait igazolom, postán küldjük ki
nekik a leckét.
Homoki-Szabó József képviselő
A hirdetménybe legyen benne, hogy vízelvezetést önhatalmilag senki se végezzen.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
Magántulajdon elleni szándékos károkozásnak minősül.
Szász János polgármester
Határozzunk meg egy keret összeget a pályázatra.
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A pályázatra és a krízis helyzetre való tekintettel is meg kell határozni egy külön összeget, és fel
kell sorolni, hogy mire.
Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A magánlakásokra vonatkozó kiadások nem a pályázat alapja. Seresék költözése nem tartozik a
pályázathoz.
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Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző
A magántulajdonosok megtérítése nem a pályázat alapja.
Rádi Györgyi képviselő
Ami magántulajdonba esik, ahhoz semmi közünk, önkormányzati tulajdonú kárra pályázhatunk. A
kilakoltatás költsége szükség esetén, az önkormányzat saját költségvetése terhére történjen.
Szász János polgármester
Seres Józsiék több mindent is beleírtak a beadványukba: az útviszonyokat, a gyerekek közlekedését,
a lakóépület állagának vesztését és megélhetésük veszélyeztetését.
Czombos Ferenc alpolgármester
Mi van az önkormányzati tulajdonú utakkal?
Homoki-Szabó József képviselő
A szomszéd útján járt míg a szomszéd engedélyezte.
Nagy János képviselő
Nem tiszta az út, amibe a tanyák kitorkollnak. A gyepalj nem térképes út.
Czombos Ferenc alpolgármester
Nem most kell ezzel foglalkozni.
Szász János polgármester
Mi van ha nem tud kimenni a mentő? Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy védelmi szempontból
értesítsen ki minden földtulajdonost akinek az ingatlanán belvízvédelemmel kapcsolatos munkákat
végeznek.
Nagy János képviselő
A gyepen vagy a vetésen dolgozzanak?
Homoki-Szabó József képviselő
A gyepen biztonságosabban ki tudják ásni az árkot, azt mondja a vízügyes szakember.
Szász János polgármester
Javaslom, hogy 300.000,- Ft-ot szavazzunk meg belvízvédelemre és 200.000,- Ft-ot meg a
pályázatra.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
következő határozatot hozza:

szavazattal

a
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1/2011. (I. 11.) ÖKT. határozat
A belvíz elleni védekezésre való felkészülés
HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester szóbeli előterjesztését és úgy határoz, hogy 500.000,- Ft különít el a
belvízvédelmi munkálatok elvégzésére.
A költségek megtérülése érdekében Vis-maior pályázatot nyújt be, melynek 30 %-os
önerejét az elkülönített összeg tartalmazza.
Az elkülönített összeg magába foglalja a Vis-maior támogatásban el nem számolható
kártalanítási összegeket és helyreállítási költségeket.
A Képviselő-testület kötelezi a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál
vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős: Szász János polgármester
Erdélyiné dr.Klimó Ildikó jegyző

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselő-testület rendkívüli ülését 15 óra 45
perckor bezárom.

K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Erdélyiné dr.Klimó Ildikó
jegyző

Rádi Györgyi

Nagy János
jegyzőkönyv hitelesítők

