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1. rész: 2006. október — 2008. június

„Új játszótér épült, otthont kaptak 
a civilek, Szentgyörgyé a Vadas csárda”

Kedves Jászalsószentgyörgyiek!

Közeledve a négy éves önkormányzati
idõszak végéhez azon túl, hogy kötelessé-
gem beszámolni a képviselõ-testület tevé-
kenységérõl, jogos és ésszerû elvárása a
választópolgároknak is. A következõ idõ-
szakban több fórumon (hírlevelek, falu-
gyûlés, újság, internetes honlap stb.) is
igyekszem összefoglalni azokat a ténye-
ket, adatokat, eseményeket, amelyek
meghatározták és jellemezték a velem
együtt 12 fõbõl álló képviselõ-testület
munkáját, melyek közül érdemes felidéz-
ni sok mindent. Az önkormányzati
munka alapját és átgondoltságát, terv-
szerûségét a jóváhagyott „Élhetõbb
Jászalsószentgyörgyért” elnevezésû
ciklusprogram segítette az elmúlt négy
évben. A program célja, hogy egyes ele-
meinek megvalósulásával településünk
egy élhetõ és egyben alternatív lakókör-
nyezetté válhat a térségben akár már rö-
vid idõ alatt is, segítve a község hosszú
távú megmaradását és fejlõdését. Az el-
sõdleges szempontok a programban, hogy
teremtsük meg a köztisztaság, közbizton-
ság alapjait; - nyújtsunk magas színvona-
lú közszolgáltatásokat (pl. óvodai és isko-
lai nevelés, egészségügy, közlekedés), és
ezek lehetõleg 21. századi helyszíneken,
épületekben mûködjenek; - segítsük az
önszervezõdõ közösségeket, a közösségi
életet és a helyi vállalkozásokat. 

A jóváhagyott program elemeinek nagy
része megvalósult, illetve folyamatban
van, így a képviselõ-testületek vállalásuk
szerint sikeresen munkálkodtak, az Önök
segítségével. 

Lássuk, mely program elemek valósul-
tak meg 2006. október 1-tõl 2008. köze-
péig, az idõközi választásokig. Az elsõ
másfél évet több, az elõzõ ciklusból áthú-
zódó beruházás befejezése és egyes ha-
laszthatatlan ügyek, problémák megoldá-

sa, valamint az önkormányzat helyzeté-
nek feltárása és értékelése jellemezte.

Vadas rehabilitációja megkezdõdött,
pihenõpark jelleg kialakítása céllal. „Va-
das csárda” és a hozzá tartozó terület
hosszú-hosszú idõ után megvásárlásra
került, mely által immár egységesen köz-
ségi tulajdon a Vadas park. A vételárat,
4,5 millió forintot saját erõbõl biztosítot-
ta az önkormányzat.

Az ügyfélbarát, hatékonyabb ügyinté-
zés céljából ügyfélszolgálati iroda került
kialakításra annak érdekében, hogy már a
Polgármesteri Hivatal bejáratánál elsõd-
leges információkhoz lehessen jutni.

A szennyvízcsatorna építés utáni helyre-
állítások a beruházás jellegébõl adódóan
a ciklust végigkísérték. A burkolt utak
igen rossz, esetenként járhatatlan állapot-
ban voltak az önkormányzati ciklus ele-
jén, az új képviselõ-testület bonyolította a
helyreállításokat és felújításokat a rendel-
kezésre álló beruházáshoz kapcsolódó, il-
letve a közben elnyert belvizes károkra le-
hívott támogatásból. Ennek eredménye-
ként a csaknem járhatatlan Hunyadi, Mi-
kes, Vásár, Építõ, Hold és Nyár utcák
megújulhattak, illetve külön öröm, hogy
miután kezdeményeztük a tervek módosí-
tását, a Vörösmarty út legrosszabb jár-
hatatlan része is jobb burkolatot kapha-
tott, melyre sokan régóta vártak. Meg-
újult pályázati forrásból továbbá a Ta-
vaszmezõ út szilárd burkolatú szakasza.
20000 m2 területû, 6 km hosszú, útfelület
vált jobbá 78 millió Ft bekerülési költség-
bõl. A beruházáshoz kapcsolódó hitel
visszafizetés, lakossági hozzájárulások,
magas díjak fizetése megkezdõdött. Az
üzemeltetésre hosszútávra átadott vízmû
(melyhez kapcsolódó befolyó összegbõl a
beruházás önereje egészült ki, korábbi
döntés alapján) visszavételének és a díj-
mérséklés lehetõségének keresése meg-
kezdõdött. 

Az idõsek nappali ellátására szolgáló
épület (templom mellett) belsõ vizes-
blokkjának és fûtésének korszerûsítése
valósult meg, hogy ismét használhassák
az idõsek. Az említett célt egy jótékonysá-

gi rendezvény is segítette. Az épületben
mûködik 2007 óta a Szent Erzsébet Szere-
tet Szolgálat, mely élelmiszer, ruházati és
egyéb adományokat fogad és oszt szét a
rászorulóknak.

A település egyik legnagyobb múltú
épületének külsõ homlokzat tatarozása
valósult meg a Könyvtár nagyon idõsze-
rû renoválásával, melyet késõbb a képvi-
selõ-testület helyi védettség alá helyezett.
Új játszótérrel gazdagodott a település,
melyre régóta vártak a kisgyermekes szü-
lõk és nagyszülõk. A régi helyszínen tu-
catnyi helyi lakos és vállalkozás segítsé-
gével átadásra került a Hófehérke Játszó-
kert, 1 millió forintos önkormányzati for-
rásból és legalább ilyen értékû társadal-
mi munkából.

A település emblematikus része újult
meg, rendezett és virágos park épült a
községháza és a II. világháborús emlék-
mû körül, melyre a település ugyan
„csak” 2 millió Ft-ot költött, azonban
több helyi vállalkozó és lakos felajánlása-
inak köszönhetõen ennek többszörösét érõ
beruházással szépült a központ ezen ré-
sze, mely közkedvelt térré vált.

Térségi szerepünket és gazdasági lehe-
tõségeinket növeli sikeres oktatási társu-
lás létrehozása Jászboldogházával, a kö-
zös iskola és óvoda központjaként évente
több tízmilliós mûködési többletbevétellel
számolhatunk.

A korábbi ciklusban megkezdõdött új
egészségház építése 2007-ben befejezõdött

Beszámoló 
az „Élhetõbb Jászalsószentgyörgyért program”

alakulásáról, az Önkormányzati ciklusprogramról 
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és késõbb légkondicionáló berendezések-
kel még komfortosabbá válhatott, mely fej-
lesztés önerejéhez még az elõzõ önkor-
mányzat 25 millió forint hitelfelvételt esz-
közölt és annak törlesztése azóta is tart.

Új utcanévtáblák kerültek kihelyezésre,
mivel csaknem valamennyi tábla hiányzott.
A településen való tájékozódásban az ide
látogatóknak, helyieknek, orvosi ügyelet-
nek, mentõknek, egyéb szolgáltatóknak
nagy problémát okozott ez a hiányosság,
ezért annak kezelése halaszthatatlan volt.

A legtöbb nagyobb közösségi programnak
helyt adó tornaterem több száz négyzetméte-
res felületû üvegablakai veszélyesek voltak,
az épület állapota leromlott, szükséges volt
az épület megmentése a bezárástól. A veszé-
lyes ablakok cseréje, a tetõ és falak idõszerû
javítása, a fûtési rendszer részleges átalakí-
tása és az épület festése valósulhatott meg
2,8 millió Ft-ból és használhatóvá vált az ud-
var. Késõbb 2009-ben egy sikeres pályázat
eredményeként teljesen megújult az épület. 

Mutatós üdvözlõtáblák elhelyezése va-
lósult meg a település fõ bejáratainál, he-
lyi vállalkozások támogatásával.

Egyes civil szervezetek régóta vágytak ar-
ra, hogy saját helyük legyen, ahol öszszejö-
hetnek, ezért került kialakításra egy funkciót-
lan, régen iskolai célokra használt épületbõl
a Civilek Háza. Az átadás elõtt megvalósult
az épület teljes fûtéskorszerûsítése, figyelem-
mel az idõszakos használatra, valamint a tetõ
is renoválásra került ereszcsatorna cserével,
valamint külsõ és belsõ állagmegóvó tataro-
zás is történt összesen 2,6 millió Ft összegbõl.

A tûzoltószertár bõvítésére nyújtottunk be
sikeres pályázatot és a Tûzoltó Egyesülettel,
illetve a kivitelezõvel összefogva még az

épület tetejét is sikerült felújítani összesen
mintegy 4,5 millió Ft-ból. Saját autóval ke-
rült megerõsítésre a Polgárõrség a hivatali
gépjármû használatra történõ átadásával.

A közterületeket folyamatosan tisztán
és rendezetten kezeltük, rendszeresen fü-
vet nyírtunk és a szemetet összegyûjtöttük,
valamint a középületek udvarainak rend-
betételére is nagy figyelmet fordítottunk,
melyek közül kiemelném a bölcsõde udva-
rának és a Vásár tér sok ezer négyzetmé-
teres területének rendezését.

2. rész: 2008. június - 2009. július

„Megújult az óvoda, falubusz segíti 
a közlekedést, kiépült térfigyelõ rendszer,

megszûnt a mezõõri járulék és 
a vállalkozók kommunális adója”

FEJLESZTÉSEK

2008 nyarán az óvodában és az iskolában
a nyári szünet idején egy-egy fontos fej-
lesztés valósult meg:

• az óvoda akadálymentesítésével az
épület belsõ kialakítása csaknem teljesen
megújult az elõírásoknak megfelelõ vizes-
blokkokkal, parkolóval, kényelmes bejárat-
okkal. Ez a beruházás 11,5 millió forintba
került, melyhez csaknem 10 millió Ft Eu-
rópai Uniós forrást sikerült elnyerni.

• A másik jelentõs beruházás az iskolai
melegítõkonyhában valósult meg a mai
kor élelmezés-egészségügyi elvárásainak
megfelelõen, a fejlesztés költsége 1,8 mil-
lió forintba került.

Ebben a periódusban további két be-
nyújtott pályázatunk is sikerrel járt: 

• 5 millió forintból épülhetett meg rá-
diófrekvenciás térfigyelõ rendszerünk
hat kamerával, pályázati forrásból, mely
a bûnmegelõzést és a közbiztonság javítá-
sát segíti azóta a rendõrség kezelésében.

• egy 9 személyes falubusz beszerzésére
8 millió forintot nyertünk, mely az iskolá-
sok, óvodások, idõsek, civil közösségek
közlekedését segíti térítésmentesen 2009
nyár végétõl.

A Rákóczi úti iskola elõtt kialakításra ke-
rült egy praktikusan használható 310 m2
területû parkoló és kerékpártároló, vala-
mint az iskola egyik részének homlokzata is
megújult. Az említett iskolakép javító fejlesz-
tések 4 millió forintba kerültek, melyet saját
forrásból finanszírozott az önkormányzat.

A köztisztasági program keretében foly-
tatódott a tavak sok tízezer négyzetméte-
res területének megtisztítása a nádtól és
a kommunális hulladéktól.

Az utak járhatóvá tétele program kere-
tében a Liget utca után útalapot kapott a
Micsurin út egyik szakasza és a Radnóti
út is, összesen 4,3 millió forintból, rész-
ben lakossági hozzájárulásból.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

A képviselõ-testület egy sor olyan döntést
hozott, amellyel a nyugdíjasok, vállalko-
zók, gazdák, családok terhei mérséklésé-
ben próbált segíteni:

• megszûnt a vállalkozók kommunális
adója,

• megszûnt a mezõõri járulék fizetési
kötelezettség, ennek ellenére a mezõõr-
séget önként vállalva továbbra is fenn-
tartja az önkormányzat,
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• a 70 év felettieket év végén 2000 Ft-

tal támogattuk,
• rendeletben szabályoztuk, hogy nem kell

szemétdíjat fizetni a 70. életévüket betöltött
idõs házaspároknak sem (korábban ez a ren-
delkezés csak egyedül élõkre vonatkozott),

• a temetési segély összegét 60 száza-
lékkal növeltük,

• az elsõsök ingyenes tankönyvellátás-
ban részesülnek,

• a Bursa Hungarica ösztöndíj önkor-
mányzati elõirányzatát fokozatosan nö-
veltük és

• az oktatási alapítványon keresztül tá-
mogatjuk a tanulók nyári táboroztatását.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

A civil szervezetek településünkön igen aktí-
vak, éppen ezért a három évvel ezelõtti
szinthez képest átlagosan több mint dupla
összegû támogatást kaptak 2008-ban és
2009-ben, mely a közösségi élet serkentését
hivatott segíteni, továbbá jelentõs összegbõl
tartjuk fent térítésmentesen a civilek házát.

A közösségi rendezvényeket (bálok, majá-
lis, boksz gála) is jelentõsen segítettük. Ön-
kormányzati szervezésben, helyi vállalkozá-
sok és lakosok támogatásával nagy sikerrel
rendeztük meg elsõ ízben a Családi Napot.

PÉNZÜGYEK, 
VAGYONGAZDÁLKODÁS

A pénzügyi stabilitás megteremtése fõ cél
volt, melyet legjobban támaszt alá az a
tény, hogy ebben a ciklusban Jászalsó-
szentgyörgy Községi Önkormányzat sem-
milyen hitelt nem vett fel, azonban a ko-
rábbi (2006. okt. 1. elõtt az egészségházra,
szennyvízhálózat kiépítésére felvett) adós-
ságokat folyamatosan sikerült kezelni, tör-
leszteni. Mindez azért is nagy eredmény,
mert általában az önkormányzatok adós-
ságállománya az utóbbi idõszakban duplá-
jára emelkedett szerte az országban, ná-
lunk az adósságállomány csökkent.

Az Önkormányzat célkitûzései közé tar-
tozik, hogy ne eladjon ingatlanokat, ha-
nem vegyen, ezzel is gyarapítva az önkor-
mányzat vagyonát, ennek eredményeként
ebben az idõszakban 6 ingatlant (telek,
lakóingatlan) vásároltunk.

FOGLALKOZTATÁS, 
HELYI VÁLLALKOZÓK SEGÍTÉSE

Nap, mint nap lehet hallani, hogy önkor-
mányzatok százai nehéz anyagi helyzetük

miatt jelentõs leépítésekre kényszerülnek.
Önkormányzatunknál sikerült megtartani
munkavállalóinkat, sõt az adható juttatá-
sok területén ebben az idõszakban növel-
ni tudtuk megbecsülésüket (üdülési csekk,
étkezési utalvány)

A közfoglalkoztatás keretében a fenti idõ-
szakban 40 fõt tudtunk foglalkoztatni a leg-
különbözõbb területeken: iskolában peda-
gógus asszisztenst, hivatalban ügyfélszol-
gálati referenst, közparkok kezelésére,
épületek felújításának segítéséhez segéd-
munkásokat alkalmazunk. A jórészt köz-
pontilag finanszírozott program fõ célja,
hogy a tartós munkanélküliek és akiknél
az egy fõre jutó jövedelem alacsony (e két
feltétel együttes megléte esetén) visszake-
rüljenek a munka világába és segély he-
lyett életvitelszerûen dolgozzanak. A prog-
ram hatékony és eredményes megszervezé-
se nagy kihívás volt és sok szervezési fel-
adatot igényelt, melyet felvállaltunk.

Új elem ebben a ciklusban, hogy a helyi
vállalkozókat segítjük áruik megvásárlá-
sával és szolgáltatásaik igénybevételével.
Ezt az elvet folyamatosan alkalmazzuk az
utóbbi években azért, hogy a közpénzek
ezen része is helyben maradhasson: tehát
ha csak lehet, helyben vásárolunk és a he-
lyiekre bízzuk fejlesztéseinket.

3. befejezõ rész: 
2009. augusztus - 2010. szeptember

„Újra Jászalsószentgyörgyé az ivóvíz
szolgáltatás és szennyvízelvezetés joga,

járdák és útalapok épültek, megújult 
a Tornaterem és a Zagyva-híd, 

megszépült a Vadas park és a Temetõ, 
újraindult a Bölcsõde”

INTÉZMÉNYEK, INGATLANOK 
FEJLESZTÉSE, KEZELÉSE

• 2009-ben a Tornaterem tetõ-és nyí-
lászárói cseréjére, vizesblokkok teljes

felújítására, világítás-és fûtés korszerû-
sítésére, valamint akadálymentesítésé-
re nyertünk nemzeti pályázati pénzt. A
község egyik legnagyobb épületét érintõ
fejlesztés költsége csaknem 21 millió fo-
rint volt, melynek 80%-a pályázati forrás.

• 2009. augusztus 20-ára befejezõdött
a Vadas parkban található sportöltözõ
és park rehabilitációja, illetve sorompó
és kamera kihelyezésével gyakorlatilag
megszûnt az illegális fakivágás a Vadas
erdõbõl, valamint új, korszerû vizes-
blokkot építettünk önerõbõl. 

• Az óvoda belsõ udvarát térköveztet-
tük le tavaly nyáron, emellett a nyári kar-
bantartási munkálatok keretében az óvo-
dában valamennyi csoportszoba falfelüle-
teinek javítása és festése valósult meg.

• Hosszú-hosszú idõ után, ez év szep-
temberétõl újra mûködik a bölcsõdei el-
látás az óvoda épületében településün-
kön. Az iskolában tavaly megvalósult az
iskolaudvar régóta várt bõvítése is, ez
év nyarán minden intézményben kor-
szerûsítettük a világítást.

• „Települési Környezetért” megyei
díjat kapott az Önkormányzat környe-
zetvédelem és hulladékgazdálkodás kate-
góriában a tavak és a volt szeméttelep
környékén, a Temetõben, a Vadasban és
általában a községben a köztisztaság
megteremtése érdekében 2009-ben kifej-
tett kiemelkedõ erõfeszítéseiért és elért
eredményeiért.

• A napokban fejezõdik be a volt Szent
Imre iskola felújítása, melynek költsége
9 millió Ft. Régi adósság került ezzel
„törlesztésre” a társtulajdonos Egyházzal
szemben és eredményesen sikerült közép-
távra rendezni a közös tulajdonviszonyt
egy bérleti szerzõdés keretében a Fõ út
78. szám alatti ingatlanra vonatkozóan.

ÚJRA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÉ
AZ IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÉS
SZENNYVÍZELVEZETÉS JOGA

Az új képviselõ-testületek és jómagam
több éves összetett tényfeltáró és meg-
oldáskeresõ munkájának köszönhetõ-
en, 2010. április 26-án a Cégbíróság
hivatalosan bejegyezte az Önkor-
mányzat 100%-os tulajdonjogát a
Jászalsószentgyörgyi Vízmû Kft.-re
vonatkozóan. A társaság üzletrészének
vételára 20 millió Ft volt, azonban az
adásvétel gazdasági érdeke az Önkor-
mányzat részérõl ennél jóval nagyobb,
hiszen az igen magas víz- és csatorna-

9 személyes Falubusz segíti a közlekedést
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díjak növekedési mértéke ezáltal meg-
torpanhatott (ebben az évben nem tör-
tént már díjemelés), illetve a Kft. által
felvett 200 millió Ft tõkehitel visszafi-
zetése után mindenképpen jó esély van
arra, hogy a díjak mérséklõdhetnek,
csökkenhetnek. Megfelelõ gazdasági,
pénzügyi és döntéshozói környezet
mellett már a Víziközmû Társulat hi-
telének sikeres visszafizetése után,
2015 környékén, vagy még korábban
helyreállhat a rend. Az eredeti szerzõ-
dés szerint 2031-ig a díjak mértéke fo-
lyamatosan, jelentõsen nõtt volna, ezt
sikerült megakadályozni.

ÚTFEJLESZTÉS, HÍDFELÚJÍTÁS,
JÁRDAÉPÍTÉSEK

A régóta, több évtizede várt, igen lerom-
lott állapotú Zagyva-híd felújítása meg-
valósult. A fejlesztés 7 millió Ft-os költ-
ségét saját forrásból biztosította az Ön-
kormányzat.

Folytatódott a belterületi utak járha-
tóvá tétele program a III. ütemmel: a
beruházással csaknem 2 kilométer útsza-
kasz lett járható és kövezett a Balassa,
Micsurin, József Attila, Ifjúság, Pacsirta,
Álmos utcákban.

Az útfejlesztésekhez kapcsolódóan több
helyszínen megoldódott a vízelvezetés is,
valamint több külterületi helyszínen
megkezdõdött az elavult belvízelvezeté-
si rendszer karbantartása.

Javaslatomra az utóbbi idõszak egyik
legnagyobb járdafelújítási programját
indítottuk el a lakossági összefogást se-
gítve a településen, melynek eredménye-
ként tucatnyi (pl. Kölcsey, Tavaszmezõ,
József Attila utcákban) helyszínen össze-
sen 1 km járda épült meg és ugyaneny-
nyi van folyamatban elsõ ütemben la-
kossági részvétellel.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
SZERVEZÉSE, TÁMOGATÁSA

Tavaly szeptember 5-én került megrende-
zésre szokásosan színvonalasan, 160 fõ
részvételével a Testvérklubok Találkozója
a helyi Nyugdíjas Klub szervezésével. Az
Ifjúsági Egyesület ötletes, szórakoztató
programokkal színvonalas Majálist,
sportnapot, és Szilveszteri Bált szerve-
zett, melyeket szívesen támogattunk. A
családi napok rengeteg érdeklõdõvel,

színes programokkal kerültek megrende-
zésre, melyek keretében átadásra került
az Önkormányzat által adományozott
Jászalsószentgyörgy Községért Díj há-
rom személy és egy civil szervezet ré-
szére.

MÉLTÓBB KEGYELETI HELY

Biztosan sokan észlelték, hogy a temetõt
folyamatosan karbantartjuk annak ér-
dekében, hogy elhunyt hozzátartozóink
méltóbb környezetben nyugodhassanak.
A Képviselõ-testület vállalásának kö-
szönhetõen, mellyel jórészt régi elmaradt
kötelességét teljesíti, az Önkormányzat a
jövõben az egyházi tulajdonú temetõ
fenntartásához jelentõs hozzájárulásával
látja el a köztemetkezési feladatát. Több
száz köbméter szemét felszámolása tör-
tént meg, és három fõ szinte folyamato-
san végzi a gondozási feladatokat,
melynek összköltsége évente 1,5 millió
forintba kerül.

BELVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS

Évszázados rekordmennyiségû csapa-
dék hullott idén tavasszal és a napok-
ban is. Sok energiát és anyagi forrást
emésztett fel a többnyire sikeres vé-
dekezés. A helyreállítás során évtize-
des problémák megoldása van folya-
matban (pl. Széchenyi, Liget, Árpád,
Csokonai, Kossuth, Vásár út környé-
kén) és az elavult belvízelvezetõ rend-
szert javító munkálatok azóta is fo-
lyamatosak.

KÖZBIZTONSÁG JAVULÁSÁT
SEGÍTÕ LÉPÉSEK

• A térfigyelõ-rendszer II. ütemének
kiépítésére is sor került, mely a község-
be „bejövõ utak” és dûlõutak térfigyelõ
kamerákkal történõ megfigyelésére irá-
nyult. A további 7 db kamera kihelyezé-
se (így összesen 13) és a rendszer fej-
lesztése valósult meg mintegy 8,5 millió
forint összegbõl, melynek 75 %-a pályá-
zati forrás volt. 

• Szintén sikeresen pályáztunk 2 tele-
pülésõr foglalkoztatására, további 2
fõ településõr a közfoglalkoztatásban
segít a rendõrségnek a közrend fenntar-
tásában. 

• Mezõõri szolgálatunk 2009-ben 1 fõ-
vel bõvült.

• Az idén 20 éves Polgárõrség önkén-
tes segítségére is számíthattunk, amiért
köszönet jár!

ÚJABB SIKERES PÁLYÁZATOK,
ÚJABB FONTOS FEJLESZTÉSEK 
A KÖVETKEZÕ ÉVEKBEN

• Az Óvoda játszóterének és kerítésé-
nek teljes felújítására, a faluközpont-
ban sétányok, parkolóhelyek felújításá-
ra, valamint a Piactér átalakítására (új
zöldég-gyümölcs üzlet, szociális blokk,
elárusító helyek építése és a tér burko-
lására) összesen 50 millió forint uniós
támogatást nyertünk. 

• A Polgármesteri Hivatal belsõ felújí-
tására 14 millió forint EU-s támogatást
nyertünk.

• Befogadták több jászsági településsel
közösen benyújtott a Fõ út mellett busz-
öblök és buszvárók megújítására, fej-
lesztésére (32 millió forint tervezett
költséggel) vonatkozó uniós pályáza-
tunkat. 

• Az általános iskolában új számítógé-
pek, monitorok, intelligens táblák és
egyéb informatikai eszközök beszerzé-
sére lesz lehetõség akár még ebben az
évben 15 millió forint értékben.

A fenti program megvalósulása csak
a képviselõk közremûködésével, a helyi
vállalkozók és lakosok segítségével si-
kerülhetett.

Üdvözlettel és köszönettel: 
Szarvák Imre, polgármester

A településünkön beindult a bölcsõdei
feladatellátás
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A Polgármesteri Hivatal elkészítette azt az összesítést, amely a

jegyzõkönyvek alapján mutatja a 2008. júniusában megválasztott
képviselõ-testület tagjainak megjelenését az összehívott üléseken

* képviselõi tiszteletdíjáról lemondott. ** alpolgármesteri tiszteletdíjáról lemondott. *** lemondott képviselõi tisztségérõl, helyette
Kátai Lajos lett a testület tagja.

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Ü G Y F É L F O G A D Á S I R E N D J E

Hétfõ: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-12:00 13:00-16:00
Szerdán: ügyfélfogadás nincs

Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00 

Polgármesteri és jegyzõi fogadóóra, minden héten csütörtökön 16:00-18:00. 
Elõzetes idõpont egyeztetés szükséges személyesen Oláh Viktóriánál, vagy 

telefonon:57/556-025 számon.
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Egyéni listás önkormányzati képviselõ jelöltek

Cigány kisebbségi önkormányzati képviselõ jelöltek

Polgármester jelöltek
A 2010. október 3-ai választás jelöltjei



Tisztelt 
Jászalsószentgyörgyiek!

Dömõk Istvánné vagyok, a leánykori nevem Homa-
lyovszki Anikó „lehet hogy így többen ismernek a fa-
luban”. Tanulmányaimat Mezõtúron a közgazdasági
szakközépiskolában, majd Budapesten a Bankárkép-
zõ Fõiskolán végeztem. Két gyermek nevelésérõl és
taníttatásáról gondoskodom.

Születésem óta élek a községben, 25 éve dolgozom
a helyi Takarékszövetkezetben.  

Négy éve vagyok a képviselõ testület tagja, a négy
év alatt a község fejlõdése, az itt élõ emberek közös-
ségi életének körülményeit figyelembe véve hoztam
meg – általam helyesnek ítélt – döntéseimet, szavaza-
taimat.

Most is „független jelöltként” indulok a képviselõ
választáson. Belsõ késztetés és lelkiismeret vezérelt
arra, hogy induljak képviselõnek.

Természetesen továbbra is minél többet szeretnék
tenni azért, hogy a községben élõ emberek minél jobb
körülmények között és biztonságban élhessenek.

A község fejlõdése érdekében fontosnak tartom,
hogy az itt élõ emberek figyeljenek egymásra. Szû-
kebb és tágabb környezetünkben történõ változásokat
kísérjék figyelemmel, közösen fejlesszük és szépítsük
községünket.  

Kérem, szavazzanak rám, bizalmukat elõre megkö-
szönöm!

Dömõk Istvánné
független képviselõ jelölt

Kedves 
Jászalsószentgyörgyiek!

Jakusné Vámos Máriának hívnak,
tõsgyökeres jászalsószentgyörgyi
lakos vagyok. 25 éve végzek ok-
tató-nevelõ munkát a helyi általá-
nos iskolában, matematika-fizika-
informatika szakos tanárként.

A 2008 nyarán megtartott idõ-
közi választásokon megtiszteltek
bizalmukkal, így azóta képviselõ-

ként részt veszek az önkormányzat munkájában. A képvi-
selõi munkát mindig igyekeztem legjobb tudásom szerint
végezni. Az eltelt két év alatt számos fejlesztés, felújítás
történt a faluban, nagyrészt pályázati pénzbõl. 

Elsõsorban az oktatási feladatok minél jobb feltételeink
megteremtésében igyekeztem közremûködni. Örömmel
számolhatok be arról, hogy ezen a területen is több felújítást
sikerült megvalósítani a képviselõkkel közösen. A teljesség
igénye nélkül ezek közül szeretnék felsorolni néhányat:

– az óvoda belsejének nagy részét felújítottuk, 
– az iskolában korszerû melegítõkonyhát alakítottunk ki,

bõvült az iskolaudvar is,
– kezdeményezésemre az iskola elõtt térburkolattal ellá-

tott parkoló és kerékpártároló épült,
– sikerült a beázó tornaterem tetejét lecserélni, 
– az óvodában és iskolában a teljes világítást korszerûsí-

tettük,
– a szülõi igényekre reagálva õsztõl újra beindult a böl-

csõdei ellátás.

Több, mint egy évtizede vagyok a Jászalsószentgyörgy
Oktatási Intézményeiért Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke. A teendõket társadalmi munkában végzem. Eddig min-
den évben sikerült olyan anyagi forrásokat szereznem, me-
lyeket a gyermekek nyári táboroztatásának és egyes okta-
tási eszközök beszerzésének segítésére használhattunk fel.

Mindig is figyelemmel kísértem, segítettem a falu életét,
fejlõdését, ezért szeretném a testületi munkát a továbbiak-
ban is folytatni.  

Ehhez kérem az Önök támogatását és bizalmát!

Köszönettel: 
Jakusné Vámos Mária
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Tisztelt 
Választópolgárok!

Öt éve háziorvosként
dolgozom Jászalsó-
szentgyörgyön. Ez-
úton is szeretném
megköszönni támoga-
tásukat, segítségüket,

hogy befogadtak a falu közösségébe.
Kezdettõl fogva igyekeztem, a lehetõ leg-

szakszerûbb orvosi tevékenységen túl is,
segíteni a Jászalsószentgyörgyiek boldo-
gulását, mint választott önkormányzati
képviselõjük.
A képviselõséget, mint valóban független

jelölt vállaltam és jelenleg is ezt tartom
alapelvemnek. Semmilyen szervezet, párt,
helyi érdekeket befolyásolni szándékozó
csoportosulás tagja nem vagyok. Mindig a
közösség boldogulását támogató célkitûzé-
sek megvalósulását támogattam, ezen vál-
toztatni nem akarok.
Amennyiben ismét megválasztanak, sze-

retném képviselõi tevékenységemet leg-
jobb tudásom és lelkiismeretem szerint,
igazi független képviselõként folytatni,
mint ahogy eddig végezem: társadalmi
munkának tekintem ezt a nem könnyû fel-
adatot.

Dr. Tóth-Daru Péter

Kedves Jászalsószentgyörgyi 
Polgárok!

Kátai Lajos vagyok, tõs-
gyökeres jászalsószentgyör-
gyi lakos, két lány édesapja.
Feleségem évtizedek óta a
helyi óvodában óvónõ.

Mezõgazdasági és iparos
vállalkozóként tevékenyke-
dem. 

Sok információval rendelkezem a falunkban élõk
széles rétegeirõl és gondjaikról és Önök  megtisztel-
tek bizalmukkal két és fél évvel ezelõtt.

Úgy érzem, hogy képviselõként segíteni tudtam az
önkormányzatot és a lakosokat és ezt mindenki meg-
elégedésére szeretném folytatni.

Az Önök képviselõjeként javasoltam a Zagyva-híd
felújítását, külterületi vízelvezetés javításának meg-
kezdését és a mezõõri járulék eltörlését, mely a kép-
viselõk együttmûködésével megvalósulhatott.

Családommal felajánlásokkal segítettünk azért,
hogy szebb és élhetõbb településen tölthessük min-
dennapjainkat: A védõnõi váró mesefigurákkal törté-
nõ kifestését, a településünk bejáratainál kihelyezett
üdvözlõtáblák elkészítését, a játszótér kerítésének
megépítését, és mese jelenetek megfestését, Vadasban
kerti bútorok készítését társadalmi munkában a szí-
vesen vállaltuk magunkra.

Az elmúlt idõszakban szerintem Szentgyörgyön
megindult valami jó irányba, amit érdemes folytat-
ni!

Megválasztásom esetén képviselõként továbbra is
az egymás iránti tiszteletben és elvégzett munkában
hiszek majd és, abban hogy „sok beszédnek sok az al-
ja” inkább a tettek viszik elõre lakóhelyünk dolgait.

Köszönöm, hogy ajánlásaikkal jelezték felém bizal-
mukat.

Tisztelettel és köszönettel:
Kátai Lajos

független képviselõ jelölt

KKÉÉPPVVIISSEELLÕÕ  JJEELLÖÖLLTTEEKK  BBEEMMUUTTAATTKKOOZZÁÁSSAA
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Tisztelt Választópolgár!

Kérem, engedje meg, hogy né-
hány mondatban bemutatkozzam
Önnek, és választási programom
fontosabb részleteit is ismertes-
sem.

A nevem: Koczka László (37),
születésem óta élek a községben,
és a párommal is a településen
tervezzük a közös jövõnket. Szü-
leim, Pásztor Margit ill. Koczka
József, akik már nyugdíjasok,
egy fiútestvérem van – Koczka

Attila –, aki szintén itt él a családjával Jászalsószentgyör-
gyön.

A helyi általános iskola elvégzése után középiskolai tanul-
mányaimat Jászapátiban folytattam majd a Magyar Testneve-
lési Egyetem labdarúgó edzõi-sportgazdasági (menedzser)
szakán szereztem diplomát.

A ’90-es évek közepén indítottam vállalkozásomat és ezzel
egy idõben, a községi Sportegyesületben is szerepet vállal-
tam vezetõi ill. edzõi minõségben. A település közéleti mun-
káját, mint képviselõ már két ciklusban: 1998-2002, és 2008-
2010 között is segítettem.

Megválasztásom esetén az alábbi feladatokra szeretnék
összpontosítani:

• az Önkormányzat stabil pénzügyi hátterének további biz-
tosítása

• a csapadékvíz elvezetési-rendszer korszerûsítése
• a községben mûködõ civil szervezetek munkájának segí-

tése, támogatása
• a közbiztonság jogi ill. személyi feltételeinek szigorú be-

tartatása
• a helyi iparûzési adó megszüntetése ( a gazdasági válság

hatására az országban sok település már megszüntette, se-
gítve a munkavállalókat a munkahelyteremtésben, meg-
tartásban.)

• alternatív energiaforrások ( szél, nap, hõ ) lehetõségeinek
feltárása

• a vadas-park és más zöld területek fokozott védelme, kar-
bantartása

• a helyi fiatalok „itthon” tartása elsõ lakáshoz való támo-
gatás bevezetésével.

Természetesen a felsoroltakon kívül bárkinek valamilyen
hasznosnak vélt gondolata, ötlete támadna a késõbbiekben is
bátran megkereshet vele.

Köszönöm, hogy elolvasta rövid tájékoztatómat és kérem
Önt, hogy szavazatával támogasson az októberi választáso-
kon. 

Koczka László

Tisztelt Jászalsószentgyörgyiek,
Tisztelt Választók!

Szilágyi Péternek hívnak,
1980. szeptember 10-én szü-
lettem Jászberényben. Ta-
nulmányaimat a helyi általá-
nos iskolában végeztem. Az
Újszászi Gimnázium és
Közlekedési Szakközépis-
kolába sikeres érettségi vizs-
gát és angol nyelvvizsgát
tettem. Majd ugyanitt elvé-

geztem a Középfokú Szoftverüzemeltetõi Technikusi
- és a Közlekedés-üzemviteli Szállítmányozói Tech-
nikusi szakot. 

Jelenleg a Községi Könyvtárban dolgozom, mint a
könyvtár „Teleház” szolgáltatását ellátó rendszergaz-
da, emellett a 20 éves Jászalsószentgyörgyi Polgárõr
egyesület idén megválasztott elnöke, illetve a 2006-
ban megalakult Jászalsószentgyörgyi Ifjúsági Egye-
sület Felügyelõ Bizottságának elnöke, és alapító tag-
ja vagyok.

A helyzetembõl adódóan nagymértékben átlátom a
mozgáskorlátozottak, illetve egészségi állapotuknál
fogva hátrányos helyzetben lévõ emberek problémá-
it. (Hivatal megközelíthetõsége, ügyintézés nehézsé-
gei, egészségügyi ellátás jelenlegi helyzetének javítá-
sa.)

Az Önök együttmûködését és bizalmát szeretném
kérni egy olyan közösség kialakításához, amely kép-
viselõtestület a helyi civil szervezetekkel és a lakos-
ság összefogásával községünk fejlõdését, biztonságát
és jelenlegi problémáinak megoldását tartja az elsõd-
legesen megvalósítandó célnak.

Köszönöm az eddigi támogatásukat, és kérem Önö-
ket, ha továbbra is érdemesnek tartanak a képviselõi
tisztség betöltésére, tiszteljenek meg szavazataikkal. 

Köszönettel:
Szilágyi Péter

független képviselõ jelölt
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Tisztelt Jászalsószentgyörgyi 
Polgárok!

Elsõdlegesen szeretnék köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik
eljuttatták ajánlószelvényüket ré-
szemre: - Köszönöm a bizalmat!

Az ilyenkor megszokottól egy
kicsit eltérõ tartalommal, de élek
a lehetõséggel, hogy néhány
gondolatomat megoszthassam
Önökkel.

Egyre nehezebb eligazodásunk,
mert zûrzavaros idõket élünk.

Napi szinten értéktelen, sem-
mitmondó virtuális világot próbál elfogadtatni velünk a média, a
közélet. Mondják, ez a globalizáció, a fogyasztói társadalom.
Igen, ha körültekintünk, azt látjuk, hogy a fogyasztói társadalom
kitenyésztése megtörtént. Fogyasztási szokásaink átalakultak,
10-szer annyit vásárolunk mint amire szükségünk van, pocséko-
lunk, pazarolunk. Ez az anyagi része a kérdésnek.

De sajnos hasonlóan viselkedünk embertársainkkal is. Kap-

csolataink felületesek, jórészt sivárság jellemzi azokat. Pedig az
ember magában hordozza a jót, csak a körülményeket kell meg-
teremteni, hogy ez felszínre is törjön. Községünkben is számta-
lan, a maga módján zseniális ember él, adjunk nekik teret, be-
csüljük meg õket! 

Az erkölcs divatja múlt, értelmezhetetlen, kiüresedett fogalom
- mondja a globalizált, nagyvilági polgár.

Hiszem, hogy az erkölcs az élet alapvetõ része. Az erkölcs ad
hitet, tartást és önbecsülést. Erre a jellemvonásra lehet tervezni
és építeni, ebbõl nõnek ki az egymást segítõ közösségek, ez az
erõ tart meg és visz elõre mindannyiunkat. 

Nagyon nehéz azt a keskeny ösvényt megtalálni, amely vala-
mi fajta értékrend mentén vezet. Hiszem azt, hogy az alapvetõ
emberi értékek még nem hunytak ki; úgy mint a tisztesség, a be-
csület, a segítõkészség. Ha ezen értékek mentén próbálunk élni
és dolgozni, úgy jövõnk, és gyermekeink jövõje is szebb, gazda-
gabb és békésebb lesz.

Amennyiben ezen gondolatok az Ön számára is fontosak, úgy
kérem, tiszteljen meg szavazatával!

Tisztelettel és köszönettel:
Tóth Miklós

KDNP képviselõjelölt
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Jászalsószentgyörgy község lapja
Felelõs szerkesztõ: Oláh Viktória

Felelõs kiadó: Szarvák Imre polgármester
A szerkesztõség címe: 
Polgármesteri Hivatal, 

Jászalsószentgyörgy, Fõ út 53/a
Tel./Fax: 06-57/556-025

e-mail cím: jszgy_kronika@freemail.hu
Tipográfia: S-print Média Stúdió Bt.

Készül 700 példányban.

Felhívás!
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 

Képviselõ-testülete 
kinyilvánította csatlakozási szándékát 

a Bursa Hungarica 
ösztöndíj pályázathoz 

a 160/2010 (IX. 15.) számú határozatával.

A pályázati kiírás, illetve 
a pályázati ûralap letölthetõ a

www.bursa.hu illetve a www.jaszalsoszentgyorgy.hu
internetes honlapról, vagy személyesen átvehetõk 
a Polgármesteri Hivatalban Szolga Károlynétól.

A jászalsószentgyörgyi

BARKÁCSBOLT (Fõ út 57.)

továbbra is szeretettel

várja kedves vásárlóit!
Új termékeink:

• SPRAY-K
szivárgásjelzõ, légkonditisztító, réz, cink, ke-
rékpártárcsa ezüst, kárpit- és textiltisztítók,
lánckenõk, fehér szórózsír, ékszíj csúszásgátló,
matt fekete, motorindító.


