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Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  február  10-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Vigh Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Gál Zoltán,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Kökény Kálmán CKÖ elnöke,
Nagy Péter körzeti megbízott,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, teljes a létszám. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Feketéné Laczlavik Ildikó és Dömők Istvánné személyét javasolja.

    
         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
         foglaltakat 7 igen szavazattal,  tartózkodás,  ellenszavazat
         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

16/2011. (II.10.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  és 
Dömők Istvánné személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: új napirendi pontok felvételére tesz javaslatot, a két ülés között tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményekről  szóló  tájékoztató  után  kéri  megtárgyalni  a  vis  maior  támogatási  igény 
benyújtását  és  a  Polgárőrség  kérelmét.  Zárt  ülésen  kéri  megtárgyalni  a  nyomravezetői  díj 
bevezetését és a lakossági kérelmet. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
további javaslat, észrevétel?

Dömők Istvánné: javasolja zárt ülésen megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság előterjesztéseit, átmeneti 
segély ügyekben.

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről



⁃ Előterjesztés vis maior támogatási igény benyújtásáról
⁃ Előterjesztés Polgárőrség kérelméről
⁃ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról térítési  díjáról szóló 27/2005. 

(XII.15.) KT rendelet módosításáról
⁃ Előterjesztés 2011. évi költségvetési rendelet megtárgyalásáról
⁃ Előterjesztés vállalkozó megbízásáról kóbor ebek befogására
⁃ Előterjesztés  TIOP-1.1.1/07  „IKT  eszközök  központi  beszerzése  a  Jászalsószentgyörgy, 

Jászboldogháza  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  által  fenntartott  közoktatási 
intézményekbe” című fejlesztés  ajánlati dokumentációjának megküldéséről

⁃ Előterjesztés  „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  EMVA  fejlesztés   ajánlati 
dokumentációjának megküldéséről

⁃ Előterjesztés Kormányhivatal törvényességi észrevételéről
⁃ Előterjesztés Településfejlesztési koncepció elfogadásáról
⁃ Előterjesztés települési főépítészi feladatok ellátásáról
⁃ Előterjesztés REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
⁃ Előterjesztés fogászati ügyelethez történő csatlakozásról

Zárt ülés:
⁃ Előterjesztés nyomravezetői díj bevezetéséről
⁃ Előterjesztés fellebbezés ügyében
⁃ Előterjesztés lakossági kérelemről
⁃ Előterjesztés átmeneti segélyek ügyében.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

17/2011. (II.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.

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: a  tájékoztatóban  foglaltakat  annyiban  egészíteném  ki,  hogy  a  közbiztonság 
kérdésével kapcsolatban várom a tisztelt képviselők javaslatait, észrevételeit.

Koczka  László: a  körzeti  megbízotthoz  lenne  kérdésem,  hogy  kaphatunk-e  tájékoztatást  a 
közintézményekben történt betöréssel kapcsolatban arról, hogy hol tart a nyomozás? A másik pedig, 
hogy az esti kerékpározásnál mi a kötelező felszerelés?

Nagy Péter: a nyomozás lezárásakor tudunk egy hivatalos tájékoztatót adni a képviselő-testületnek 
amennyiben igénylik,  folyamatban lévő ügyről nem nyilatkozhatom. Az esti  kerékpározásnál  az 
első és a hátsó lámpa használata kötelező, lakott területen kívül pedig a jól-láthatósági mellény is. 



Kátai Lajos: tájékoztatás céljából kívánom elmondani, hogy Kökény Kálmán Jászalsószentgyörgy 
Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének ajánlottam fel,  hogy munkavégzés céljából 
használhatják a műhelyemet, ha esetleg olyan lehetőség, pályázat adódna, melyhez egy ilyen jellegű 
helyiségre lenne szükséges.

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  a  tájékoztatóban  foglaltakkal  kapcsolatban  van-e  további 
észrevétel, kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
            foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

18/2011. (II.10.) 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.

Előterjesztés vis maior támogatási igény benyújtásáról

Szarvák Imre: az önkormányzat továbbra sem tudja saját erőből finanszírozni a vis maior helyzetet, 
melyre újabb támogatási igény nyújt be. Szavazásra bocsátja.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

19/2011. (II.10.) KT határozat 

Vis maior támogatási igény benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior 
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz a 2011. február 07. 
napján elrendelt belvízvédelmi készültség indokolt védekezési kiadásainak részbeni támogatására.

A benyújtási határidő: 2011. március 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

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



Előterjesztés Polgárőrség kérelméről

Szarvák Imre: javaslom a Polgárőrség benyújtott kérelmének támogatását mellyel megelőlegezzük 
részükre a Civil Szervezetek pályázata kiírásban elnyerhető forrás egy részét azért, hogy a szervezet 
a korábbi ülésen szereplő előterjesztés szerint valóban hatékonyan tudja ellátni a feladatát. 

Zsoldi Lajos: több pályázatot benyújtott  már a Polgárőrség támogatás céljából,  melyekből  pénz 
pozitív  elbírálás  esetén  csak  április-májusban  lenne.  A  kért  összeg  a  működésünkhöz 
elengedhetetlen. 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a kérelemben foglaltakat.

              A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelemben
             foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

20/2011. (II.10.) KT határozat 

Polgárőrség kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Polgárőrség  által  benyújtott 
előleg iránti kérelemre 200.000.- Ft támogatást ítélt meg, mely a Civil Szervezetek támogatására 
elkülönített keretből kerül átutalásra.

Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő: azonnal.

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

4.) Polgárőrség, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról  térítési  díjáról  szóló  
27/2005. (XII.15.) KT rendelet módosításáról

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  rendelet-tervezetben  foglaltakat  és 
elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: a szociális ellátásokról szóló törvény a képviselő-testületet hatalmazza fel, hogy a 
személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások térítési díját rendeletben megállapítsa, mely 
az  étkezés  és  szolgáltatások  ellenértékét  tartalmazza.  Az  önkormányzat  az  étkezési  napok 
figyelembe  vételével  a  szolgáltató  részére  az  óvodai  és  iskolai  étkeztetésre  31.309.000.-  Ft 
szolgáltatási díjat köteles fizetni, melyből a díjfizetés és a normatív támogatás 19.396.750.- Ft. Az 
önkormányzatnak 11.912.250.- Ft-ot saját forrásból kell biztosítani. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
   foglaltakat 7 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
   nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:



3/2011. (II.15.) Önkormányzati Rendelet 

A  személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII.15.) KT 
rendelet módosításáról

(A 3/2011 (II.15.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)
Előterjesztés 2011. évi költségvetési rendelet megtárgyalásáról

Szarvák  Imre: összességében  megállapítható,  hogy  az  önkormányzatunk  a  kötelező 
feladatellátásokat biztonságosan finanszírozni képes, valamint az önkormányzat által a lakosság felé 
felvállalt  „Élhetőbb  Jászalsószentgyörgyért”  program  megvalósításának  folytatását  megalapozó 
költségvetés  került  benyújtásra  a  rendelet-tervezet  és  mellékletei  szerint.  Javaslom  a  rendelet 
esetleges több alkalommal történő megtárgyalását  és a  működési kiadások további  csökkentését 
(újabb költségcsökkentő javaslatok beépítésével) figyelemmel arra, hogy az ÖNHIKI (Önhibájukon 
Kívül Hátrányos Helyzetben Lévő Önkormányzatok Támogatása, 2011. február 28-ig megjelenik) 
támogatási rendszer ebben az évben milyen feltételekkel lesz pályázható további bevételi források 
előteremtése  céljából.  Folyamatos  takarékosság  jegyében  kell  működnünk,  melyre  a  Pénzügyi 
Bizottság ülésén már születtek javaslatok. Vannak olyan területek, ahol lehet takarékoskodni. Az 
orvosok felé is az lenne a kérés, hogy valamilyen formában segítsék az önkormányzatot, például az 
üzemorvosi  tevékenység összegének csökkentése  és  az  is  elképzelhető,  hogy az  önkormányzati 
támogatás az orvosok részére, több szakaszban kerül kifizetésre ez évben. 

Vigh Miklós: szerintem elég megalapozott a költségvetés.

Szarvák Imre:  Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
   foglaltakat 7 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
   nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

4/2011. (II.15.) Önkormányzati Rendelet 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetéséről

(A 4/2011 (II.15.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: javaslom a rendelet újratárgyalását a kiadások csökkentése és bevételek növelése 
érdekében 2011. március 17-ig. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

                        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 
           foglaltakat 7 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat    

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

21/2011 (II.10.) KT határozat 

Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet  
újratárgyalásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az 
önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletet újratárgyalja a 



kiadások csökkentése és bevételek növelése érdekében.
Határidő: 2011. április 15.

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

Szarvák  Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  a  költségvetés  tárgyalásakor  a  kiadások  csökkentésére  és 
bevételek növelésére több javaslattal él képviselő-testület felé. 

Előterjesztés  a  2011.  évi  költségvetéshez  kapcsolódó  kiadás  csökkentési  és  bevétel  
növelési javaslatokról

Szarvák  Imre: a  közalkalmazottak  és  munkavállalók  béren  kívüli  juttatásának  folyósítása 
felfüggesztésre  került. Jászboldogháza  polgármesterével  folytatott  megbeszélés  alapján  arra  a 
döntésre  jutottunk,  hogy az  ÖNHIKI pályázat  pozitív  elbírálása  esetén  és  a  féléves  beszámoló 
megtárgyalása után a juttatás folyósítását újratárgyalja a képviselő-testület. Szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben foglaltakat. 

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
         foglaltakat 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

22/2011. (II.10.) KT határozat 

Béren kívüli juttatások kifizetésének felfüggesztéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  oktatási 
intézményénél  (Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Bölcsődei,  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény) valamint az egyéb szakfeladatok ellátásában foglalkoztatott (védőnői 
szolgálat, házi gondozás, város-és községgazdálkodás) közalkalmazottak és munkavállalók béren 
kívüli  juttatásának  (étkezési  utalvány)  folyósítása  felfüggesztésre  kerül  az  önkormányzat 
költségvetésének  fél  éves  beszámolója  megtárgyalásáig,  illetve  külön  képviselő-testületi  döntés 
meghozataláig úgy, hogy a jelzett költség a 2011. évi költségvetési rendeletben betervezésre került. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30.

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézményvezetője, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szintén a Pénzügyi Bizottság javaslata volt, hogy a civil szervezetek támogatására 
ugyan a költségvetésében 7 millió Ft-ot tervez fordítani az önkormányzat, azonban első körben a 
pályázati kiírás csak 4 millió Ft pályázati keretösszeget tartalmazhat. Újabb pályázat megnyitása 



2011-ben csak az önkormányzat költségvetésének féléves beszámolója megtárgyalása után, külön 
képviselő-testületi döntést követően lehetséges. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
         foglaltakat 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

23/2011. (II.10.) KT határozat 

Civil szervezetek 2011. évi pályázati kiírásra vonatkozó szabályról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a  civil  szervezetek támogatására 
ugyan a költségvetésében 7 millió Ft-ot tervez fordítani, azonban első körben a pályázati kiírás csak 
4  millió  Ft  pályázati  keretösszeget  tartalmazhat.  Újabb  pályázat  megnyitása  2011-ben csak  az 
önkormányzat költségvetésének féléves beszámolója megtárgyalása után, külön képviselő-testületi 
döntést követően lehetséges.

Határidő: 2011. szeptember 30.

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

Szarvák Imre: a költségvetési bevételek növelésének egyik lehetséges formája az önkormányzati 
tulajdonban  lévő  magánszemélyek,  vagy  vállalkozások  részére  bérbe  adott  ingatlanok  -  bérleti 
szerződésének  felülvizsgálata  után  -  bérleti  díjának  növelése.  A  Polgármesteri  Hivatalban 
megkezdődött a bérleti szerződések áttekintése és a fenti cél megvalósulása érdekében az alábbi 
javaslatokat  teszem.  E.ON  Gazdasági  Szolgáltató  Kft.  részére  bérbe  adott  Fő  út  70/a  alatti 
Faluházban lévő 16,2 m² területű üzlethelyiség bérleti díját 2011. január 1-től 10%-al megemeljük, 
amely így bruttó: 33.000.- Ft/hó összegre módosul. Szavazásra bocsátja.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

24/2011.(II.10.) KT határozat 

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. bérleti díjának növeléséről

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  E.ON Gazdasági  Szolgáltató 
Kft. részére bérbe adott Fő út 70/a alatti Faluházban lévő 16,2 m² területű üzlethelyiség bérleti díját 
2011. január 1-től 10%-al megemeli, amely így bruttó: 33.000.- Ft/hó összegre módosul. 
A képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  bérleti  szerződés 
módosítás aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester.

Határozatról  értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben



2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) E.ON Gazdasági Szolgálató Kft.
5.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: a  Fő út  92.  szám alatti  szolgálati  lakások bérleti  díjának  növelését  is  javaslom 
10.000.- Ft/hó összegre. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

25/2011 (II.10.) KT határozat 

 Fő út 92. szám (Egészségházban) alatti szolgálati lakások bérleti díjának növeléséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Fő út 92. szám 
alatti Egészségházban lévő „A” és „B” szolgálati (bérlő: Kalóné Csekő Adrienn, illetve dr. Kovács 
Kornél) lakások bérleti díját 2.000.- Ft/hó összegről 10.000.- Ft/hó összegre növeli 2011. március 1-
i hatállyal.
A képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  módosított  bérleti 
szerződések  aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Kalóné Csekő Adrienn védőnő, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Feketéné Laczlavik Ildikó: a bérleti szerződések felülvizsgálatának határidejét nem lehetne előrébb 
hozni?

Szarvák Imre: igyekszünk minél előbb felülvizsgálni a bérleti  szerződéseket,  de ehhez idő kell. 
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

26/2011 (II.10.) KT határozat 

Bérleti szerződések díjának növeléséről

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy valamennyi  a 
tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést felülvizsgálja és amennyiben lehetséges 
minimum inflációval növelt bérleti díj növelést kezdeményezi. 
Az önkormányzat felkéri Szarvák Imre polgármestert, hogy a megjelölt feladatok végrehajtásáról 
számoljon be a képviselő-testület részére. 



Határidő: 2011. április 15.
Felelős: Szarvák Imre polgármester. 

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

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottsági ülésen ugyan határozat nem született, de az előterjesztésben 
leírt  határozati  javaslat  részleteiben  elhangzott  a  Községi  Könyvtár  és  Faluház  működésének 
átszervezéséről.

Jakusné Vámos Mária: javasolnám, hogy a könyvtár vezetőjének ne legyen vezetői pótlék elvonás.

dr. Kovács Kornél: a könyvtár szakfeladaton működik, jogszabály alapján nem jár a vezetői pótlék. 

Vigh Miklós: támogatom az előterjesztésben leírtakat. A Helytörténeti Gyűjtemény kialakításakor 
érdemes lenne Alattyánnal felvenni a kapcsolatot.

Szarvák Imre: a jászberényi Jász Múzeummal már felvettük a kapcsolatot. Megkérdezi, hogy van-e 
kérdés, észrevétel az előterjesztésben leírtakkal kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

27/2011. (II.10.) KT határozat 

Községi Könyvtár és Faluház működésének átszervezéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Községi 
Könyvtár és Faluház szakfeladaton az alábbi részfeladatokat írja elő.

1. Jászalsószentgyörgy Helytörténeti Gyűjtemény kialakítása a Fő út 78. szám alatti volt Szent 
Imre iskolában. A látogathatóság megkezdésének határideje: 2011. június 1.

2. A Községi Könyvtár szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalója az iskolakönyvtári 
feladatokat is ellátja, heti 10 órában, ennek megfelelően a Községi Könyvtár nyitvatartási 
ideje heti 30 órára változik. 

3. A Teleház  továbbra  is  heti  30  órában  működik  a  Községi  Könyvtár  nyitva  tartásával 
összhangban. 

4. A Képviselő-testület a Községi Könyvtár és Faluház szakfeladaton vezetői pótlék tervezését 
és kifizetését 2011. március 01.-jei hatállyal nem engedélyezi.

Határidő: folyamatos.
Felelős: Szarvák Imre polgármester, Müller Attiláné könyvtáros, Tarnai Mihály igazgató. 

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Községi Könyvtár vezetője, Helyben
4.) Tarnai Mihály intézményvezető, Helyben
5.) Képviselő-testület tagjai, Helyben



6.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a 2011. évi költségvetés biztonságos végrehajtásához, illetve a remélhetőleg átmeneti 
likviditási helyzet feloldására szükséges a jelenlegi 20 millió Ft-os folyószámla hitelkeret növelése 
az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámla vonatkozásában 30 millió Ft-ra. 

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat 
       nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

28/2011 (II.10.) KT határozat 

Folyószámlahitel összegének növeléséről 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,  hogy az OTP Bank 
Nyrt.-nél vezetett folyószámlahitelét megnöveli 30 millió Ft-ra.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2011. május 31.

Határozatról értesülnek:             1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) OTP Bank Nyrt. Szolnoki Kirendeltség, 5000 Szolnok, 
Szapáry út 31.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Előterjesztés vállalkozó megbízásáról kóbor ebek befogására 

Szarvák  Imre: a  Településfejlesztési  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  is  megtárgyalta  az 
előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

29/2011. (II. 10.) KT határozat

Somogyi  Krisztián  (3360  Heves,  Batthyány L.  u.  22.)  e.  v.  megbízásáról  kóbor  ebek  
befogására  

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  Somogyi  Krisztián 
(3360  Heves, Batthyány L. u. 22.) e.v. megbízásához kóbor ebek befogására,  és  felhatalmazza 
Szarvák  Imre  polgármestert  a  megbízási  szerződés  megkötésére  10.000.-  Ft/db  összeg 
figyelembevételével, amely tartalmazza az altatás és megsemmisítés díját is. A szerződés hatályba 
lépésekor a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvánnyal kötött szerződés felmondásra kerül.



Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Somogyi Krisztián (3360  Heves, Batthyány L. u. 22.) e.v.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés TIOP-1.1.1/07 „IKT eszközök központi beszerzése a Jászalsószentgyörgy, 
Jászboldogháza Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott közoktatási 
intézményekbe” című fejlesztés  ajánlati dokumentációjának megküldéséről

Döm  ők Istvánné:   a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra 
javasolja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

30/2011. (II.10.) KT határozat 

TIOP-1.1.1/07  „IKT  eszközök  központi  beszerzése  a  Jászalsószentgyörgy,  
Jászboldogháza  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  által  fenntartott  közoktatási  
intézményekbe” című fejlesztés  ajánlati dokumentációjának megküldéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy  TIOP-1.1.1/07 
„IKT  eszközök  központi  beszerzése  a  Jászalsószentgyörgy,  Jászboldogháza  Közoktatási 
Intézményfenntartó  Társulás  által  fenntartott  közoktatási  intézményekbe”  című  fejlesztés 
ajánlattételi felhívását a beküldött referenciaanyagok alapján három vállalkozásnak küldi meg: 

1. VATUKO Ingatlanfejlesztő Kft. (2740 Abony, Vasút út 56.)
2. UNIX Rendszerház (5200 Törökszentmiklós, Batthyány út 198.)
3. V&T Mérnöki Vállalkozási Kft. (5000 Szolnok, Rákóczi út 40-42.)

Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő: 2011. február 15.

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt. 5100 Jászberény, Thököly út 22.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  EMVA  fejlesztés ajánlati  
dokumentációjának megküldéséről

Szarvák  Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  és  a  Településfejlesztési  Bizottság  is  megtárgyalta  az 
előterjesztésben  foglaltakat  és  elfogadásra  javasolja.  A teljes  anyag  terjedelme  miatt  nem  lett 



kiküldve,  azonban  a  Polgármesteri  Hivatalban  bármikor  megtekinthető.  Javaslom,  hogy  az 
ajánlattételi felhívásban az 1. rész vonatkozásában a kezdő időpontot módosítsuk 2011.03.29-re, a 
2. rész vonatkozásában 2011. 07.01-re. Mindkét rész vonatkozásában a befejezés időpontja legyen 
2011. 08. 31. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül

                                                       elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

31/2011. (II.10.) KT határozat 

„Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön” EMVA fejlesztés ajánlati dokumentációjának  
megküldéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
„Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  EMVA  fejlesztés  ajánlattételi  felhívását  a  benyújtott 
referenciaanyagok alapján az alábbi vállalkozásoknak küldi meg:

1. Főtér és piactér kivitelezés: (a munka becsült nettó értéke: 34.650.000.- Ft)
2. Darók és Társa Kft. (5144 Jászboldogháza, Arany J. út 2/a)
3. Jász-Terra Kft. (2040 Budaörs, Árpád út 26, Telephely: Jászalsószentgyörgy, Fő út 14.)
4. V Kristály '95 Kft. (5130 Jászapáti, István K. út 19-21.)

         2. Játszótér (óvoda) építése és felújítása: (a munka becsült nettó értéke: 14.631.000.- Ft)
5. Tündérkert '97 Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 4.)
6. ViaPlaza Kft. (1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV. em. 12.)
7. EVERLING Kft. (2117 Isaszeg, Aulich utca 3.)

Határozatról értesülnek:             1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt. 5100 Jászberény, Thököly út 22.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  
észrevételéről

Szarvák Imre: az  előterjesztésben leírtakat  nem kívánom kiegészíteni.  Megkérdezi,  hogy van-e 
kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

32/2011. (II. 10.) KT határozat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételéről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal  törvényességi  észrevételét  megvizsgálta,  az  abban  foglaltakkal  egyetért  és  az 
alábbi intézkedéseket teszi a mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés orvoslására:



1.)  Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a helyi építési  szabályzat  és 
szabályozási  terv,  továbbá  településszerkezeti  terv  elkészítésével  kapcsolatban  az  alábbi 
intézkedéséket  teszi:  a  2011.  február  10-i  ülésén  elfogadja  településfejlesztési  koncepcióját,  és 
meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert önkormányzati főépítész megbízására, mivel főépítész 
közreműködése  a  feltétele  a  helyi  építési  szabályzat  és  szabályozási  terv,  továbbá 
településszerkezeti terv jóváhagyásának. A főépítésszel együttműködve  2011. szeptember 30-ig a 
Képviselő-testület  elfogadja  a   helyi  építési  szabályzatot  és  szabályozási  tervet,  továbbá 
településszerkezeti tervet.
2.)  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2011.  szeptember  30-ig 
elfogadja vízrendezési tervét.

Határozatról értesül:        1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
       2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben

3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés Településfejlesztési koncepció elfogadásáról

Szarvák  Imre: a Pénzügyi  Bizottság  és  a  Településfejlesztési  Bizottság  is  megtárgyalta 
Településfejlesztési  koncepciót,  melyet  elfogadásra javasolnak. A koncepció tervezete  azokat  az 
irányokat jelöli ki, amelynek jellemzői a 2006-2010 közötti önkormányzati ciklust és a következő 
időszak  fő  elképzeléseit  mutatják  be  elvi  szinten.  A koncepciónak  megfelelően  kezdődhet  el  a 
területek besorolása a vonatkozó előírásoknak és az érintett hatóságok észrevételeinek megfelelően. 
A koncepció anyaga is további javaslatokkal bővíthető, illetve az egész településrendezési eljárási 
folyamat  nagy  nyilvánosság  előtt  kell,  hogy  megtörténjen  mely  során  adott  esetben  a  helyi 
szereplők  (lakosok,  vállalkozók,  szervezetek)  elképzelései  beépíthetők  lesznek.  Az  erőforrások 
gazdaságos használata érdekében javasolt a megújuló energiaforrásoknak nagyobb hangsúlyt adni, 
elsősorban  a  geotermikus  meleg  vizes  kút(ak)  fúrásával,  mely  a  fosszilis  energia  függőséget 
csökkentheti  a  köz,  magán,  illetve  ipari  felhasználás  során.  A mezőgazdaság  helyi  szereplői 
bátrabban  vállalkozhatnak  a  meleg  víz  felhasználásával  különböző  zöldség,  virág  kertészet 
beindítására.  Fontos  a  sorrend  felállítása,  első  lépés  lehetne  a  megújuló  energia  hasznosítása, 
második ennek gazdasági haszna, legvégül a folyamat részeként egészségmegőrző lehetőségének 
kihasználása.  Bólyban  megvalósították  ezt  a  geotermikus  energiára  alapozott  távfűtő  rendszert, 
amely  példaértékű.  Az  új  Széchenyi  terv  kertén  belül  lehet  pályázni  az  előkészítésre,  mely 
pályázatok az előkészítés szakaszától a próbafúrásig adnak 85%-os támogatást. Megkérdezi, hogy a 
Településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsátja.

                    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

33/2011. (II.10.) KT határozat 

Településfejlesztési koncepció elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
Településfejlesztési koncepciót elfogadja. 



Határozatról értesülnek:             1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) KSK Mérnöki Iroda, Szolnok, Ságvári krt 4. 
3.) Települési Főépítész 
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
5.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
6.) Irattár, Helyben

        

Előterjesztés települési főépítészi feladatok ellátásáról

Döm  ők Istvánné:   a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra 
javasolja.

Szarvák Imre: az önkormányzati főépítészi feladatok ellátására, mely feladatokat az előterjesztés 
tartalmazza,  3  db  árajánlatot  kértünk  be.  A  három  árajánlat  közül  a  Kiszelovics  és  Társa 
Településtervező  Kft.  ajánlata  a  legkedvezőbb,  ezért  javaslom  megbízását  az  önkormányzati 
főépítészi feladatok ellátására. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

34/2011. (II. 10.) KT határozat

Megbízás adásáról települési főépítészi feladatok ellátására

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Kiszelovics és Társa 
Településtervező  Kft.-t  (5000 Szolnok,  Szántó  körút  52.  „A”  ép.  I.  lh.  II/5.  az  önkormányzati 
főépítészi  feladatok  ellátására  a  vonatkozó  ajánlatban  foglaltaknak  megfelelően  és  a  megbízási 
szerződés aláírására meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert.

Határozatról értesül:       1.)   Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.-t 
        (5000 Szolnok, Szántó körút 52. „A” ép. I. lh. II/5.)

2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulásnak  a  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

35/2011. (II.10.) KT határozat 

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról



Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglalt  felhatalmazás  alapján  a  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulásnak  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe foglalt  Társulási  Megállapodását  a  Társulási  Tanács  2011. 
január 21. napján hozott 1/2011.(I.21.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt 
írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza Dr. Knorr 
János  ügyvéd  Irodáját  (5100  Jászberény,  Dózsa  Gy.  Út  31.)  az  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Társulási  Megállapodás  Magyar  Államkincstár  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Területi 
Igazgatósága  (5002  Szolnok,  Liget  út  6.)  és  a  helyi  önkormányzatok  feletti  törvényességi 
felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, és az eljárásban jogi képviselet ellátására.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Jelen  határozat  egy  példányát  kiadmányozni  rendeli  a  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális 
Szolgáltató Társulás részére.

Határidő: 2011. február 20.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben,
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben,
3.) Dr. Knorr János Ügyvédi Iroda, 5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.
4.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, 
      5130 Jászapáti, Velemi E. út 2.
5.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
6.) Irattár, Helyben

 Előterjesztés fogászati ügyelethez történő csatlakozásról

Kátai Lajos kiment az ülésről.

Szarvák Imre: a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a fogászati 
ügyelethez  történő  csatlakozásról  szóló  előterjesztést  és  elfogadásra  javasolják.  Mind  a  két 
Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a csatlakozás előtt kérdezzük meg a helyi fogorvos véleményét. 
Én beszéltem a fogorvos asszisztensével aki azt mondta, hogy támogatják a csatlakozást, örülnek a 
döntésnek, hiszen a doktornő ennyi pénzből az ügyeletet nem tudná működtetni. Megkérdezi, hogy 
az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
        elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

36/2011. (II.10.) KT határozat 

Fogászati ügyelethez történő csatlakozásról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Szolnoki 
Kistérségi Többcélú Társulás útján, vállalkozási formában biztosított  fogászati ügyeleti ellátáshoz 
csatlakozik.
Az önkormányzat az ellátásért fizetendő maximum 35,76 Ft/fő/év hozzájárulást biztosítja.



A képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására és 
a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2011. február 28.

Határozatról értesülnek:              1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Szolnok Megyei Jogú Város
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben 

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Dömők Istvánné
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


