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Jegyzőkönyv

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  január  20-án  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dr. Gajdos Géza alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter,
Dr. Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Simon Károly,
Zsoldi Lajos bizottsági kültag,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Cseh Róbert Jász-kempó karate klub képviselője,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Vigh Miklós és 
Szabó László jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Feketéné Laczlavik Ildikó 
és Jakusné Vámos Mária  személyét javasolja.

     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
                foglaltakat 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellen-
                szavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

1/2010 (I.19.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  és 
Jakusné Vámos Mária  személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

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

Szarvák  Imre: a  napirendi  pontokat  kiegészíteném  az  alábbiak  szerint:  7.  napirendi  pontként 
tárgyaljuk a  szennyvízcsatorna  hálózat  garanciális  kérdéseit,  8.  napirendi  pont  lesz  a  közösségi 
rendezvény támogatása, zárt ülésen kérem megtárgyalni a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 
megindításának kérdését, valamint a jegyzői helyettesítést. Kéri a napirendi pontok elfogadását az 
alábbiak szerint: 



⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Előterjesztés  a  buszöblök  és  buszvárók  felújítására  vonatkozó  módosított  pályázat 

benyújtásáról
⁃ Előterjesztés  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  önkormányzati  rendelet 

elfogadásáról
⁃ Előterjesztés az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjakról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadásáról
⁃ Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzügyi tervének fő sajátosságairól
⁃ Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. üzletrész vásárlásának menetéről
⁃ Előterjesztés  szennyvízcsatorna  hálózat  kiépítésre  vonatkozó  vállalkozói  szerződés 

garanciális kérdéseiről
⁃ Közösségi rendezvény támogatásáról

Zárt ülés:
⁃ Átmeneti segély kérelmek
⁃ Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. üzletrészének megvásárlásával kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás lebonyolításáról
⁃ Jegyzői helyettesítés hozzájárulásáról

      A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
                foglaltakat 10  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
                 nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2010 (I.20.) 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 tájékoztatóhoz a tisztelt képviselők most nem kaptak írásos anyagot, a fontosabb 
dolgok,  hogy az Ifjúsági  Egyesület  megrendezte  a  Szilveszteri  bált,  közel  200 fő részvételével, 
melyet  az  Önkormányzat  is  támogatott  azzal,  hogy  bérleti  díjat  és  rezsiköltséget  nem  kellett 
fizetniük.  A  térfigyelő  kamerarendszer  második  ütemének  előkészületei  zajlanak,  folynak  az 
egyeztetések és az engedélyek beszerzése. Január 16-án került megrendezése az első Szentgyörgy 
Kupa elnevezésű kispályás labdarúgó torna,  remélem hagyományőrző módon, az Önkormányzat 
30.000.- Ft-tal támogatta a rendezvényt. A nádvágás a fagy hiánya miatt még nem kezdődhetett el. 
A Szent Imre iskola felújításának előkészületei  befejeződtek,  az Egyházzal pedig folyamatos az 
egyeztetés.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele.  Mivel  jelentkezőt  nem  lát 
szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
         foglaltakat 10  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
             nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



3/2010 (I.19.) 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 buszöblök és buszvárók felújítására vonatkozó pályázat beadásáról

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatásra javasolja.

Szarvák Imre: a pályázat határidejét meghosszabbították, így lehetőségünk nyílt a bővítésre a Fő út 
és Vörösmarty út kereszteződésénél lévő buszöbölpárral. Sokkal komplexebb lesz a terv, s mivel 
településünkön  a  buszközlekedés  az  egyetlen  közösségi  közlekedés,  próbálunk  a  színvonal 
javításához  hozzájárulni.  A  pályázat  sikeressége  esetén  a  buszvárók  tervezése  kivételével, 
valamennyi  költség  elszámolhatóvá  válik  a  projekt  keretében.  Szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 10  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

4/2010 (I.20.) KT határozat

Az ÉAOP–2009–3.1.4./A kódszámú pályázaton való részvétel megtárgyalásáról

1)  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadták,  hogy a  település 
részt vesz az ÉAOP–2009–3.1.4./A. kódszámú pályázati felhívás alapján, a Közösségi közlekedés 
fejlesztése  a  Jászságban  című,  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  által  2010.  januári  határidővel 
benyújtásra kerülő pályázatban, melynek várható időtartama 2010. január – 2012.-ig tart. 

2)  A projekt  keretében a  Jászalsószentgyörgy 286,  867,  1502,  1561,  és  1819 helyrajzi  számon 
megvalósuló ingatlanfejlesztés/ingatlanrészt kívánja alkalmassá tenni felújítás/építés/bővítés által a 
település  közösségi  közlekedés  fejlesztésének  érdekében. Jelen  nyilatkozatával  vállalja,  hogy  a 
településükön  a  támogatással  megvalósuló  projektet  a  pályázat  befejezésének  évét  követően 
legalább 5 évig az adott célra használja.

3) A projekt teljes költségvetése előreláthatólag 444.444.435.-Ft. A pályázatban résztvevő partner 
települések vállalják, hogy a teljes költségvetés 10%-át, azaz várhatóan 44.444.444.-Ft saját erőt a 
Társulás  költségvetésébe  befizetik  a  jelen  határozat  1.  pontjában  megfogalmazott  pályázatra.  A 
projekt teljes költségvetésében a településre eső teljes költség 40.432.562.- Ft, melynek 10%-át – 
4.043.256.-  Ft-ot  -  a  Képviselő-testület  a  2009-2012.  évi  költségvetésben  elkülönít  a  projekt 
megvalósítása érdekében.

4)  A Képviselő-testület  továbbá  vállalja,  hogy  az  önrészt a  Társulás  költségvetésébe  befizeti, 
valamint  a  2009-2012.  években  biztosítja  a  projekt  előkészítéséhez  és  előfinanszírozásához 



szükséges  forrásokat,  mely  összeg  projektarányosan  kerül  meghatározásra,  és  melyből  az 
előkészítési  költséget  2010.  január  12.-ig  szükséges  teljesíteni,  míg  a  további  befizetési 
kötelezettségeket a pályázatban és a pénzeszköz-átadási megállapodásban meghatározott ütemezés 
szerint.  A Képviselő-testület tudomásul veszi,  hogy az előkészítés projektarányos költsége teljes 
mértékben a település költségét jelenti, amennyiben a pályázat nem nyer.

5) Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat benyújtásakor nem ismert, de a projekt 
megvalósításakor  felmerülő  rejtett  költségeket  a  3)  pontban  megjelölt  önrész  összegén  felül 
biztosítja.

6) Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a projekthez kapcsolódó 
tárgyalások  lefolytatására,  a  pénzeszköz-átadási  megállapodás,  a  szükséges  nyilatkozatok  és 
szerződések aláírására.

Határidő: 2010. január 12.-től folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnok
2.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
5.) Képviselő-testület tagjai Helyben
6.) Irattár, Helyben

Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet  
elfogadásáról

Szarvák Imre: nem kívánom az írásos anyagot kiegészíteni.

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

dr. Kovács Kornél: a gyermekvédelmi rendelet 12 évig volt hatályban, s több elavult, hatálytalan 
rendelkezést  is  tartalmazott,  ezért  javaslom  egy  új  rendelet  megalkotását  és  elfogadását.  A 
nagymértékű változást leírtam az előterjesztésben, kiemelném közülük, hogy a régi rendelet nem 
szabályozta a térítési díjakat. 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
            foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
               elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

1/2010 (II.1.) KT rendelet

A  gyermekek  részére  nyújtandó  pénzbeli  és  természetbeni  ellátásokról  és  a  
gyermekvédelem helyi rendszeréről

( az 1/2010 (II.1.) KT rendelet írásban mellékelve)



Előterjesztés  az  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézményben  a  művészeti  képzésért  
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

dr. Kovács Kornél: a MÁK ellenőrzés során derült ki, hogy a művészetoktatási intézmény térítési 
díjak nincsenek szabályozva, a személyi térítési díjakról  az intézmény igazgatója dönt a tanulmányi 
eredmények és a szociális helyzet alapján. A rendelet-tervezetet annyiban egészíteném ki, hogy a 3. 
§-ban heti hat tanóra változik, heti négy tanórára. A 4. §-ban,  ami a tanulmányi eredményektől teszi 
függővé a térítési díjat, a kettő helyett három fokozat  kerül felosztásra, így lesz a kitűnő tanulmányi 
átlag  esetén  30%,  4,5-4,99  tanulmányi  átlag  esetén  20%,  4-4,5  tanulmányi  átlag  esetén  10% 
kedvezmény. A 8. §-ban a tandíj fizetésének szabályaiban a tandíjat nem a tárgyhónapot követő 
hónap, hanem a tárgyhónap 10. napja lesz.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
            foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
               elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2010 (II.1) KT rendelet

A  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú  Művészetoktatási  
Intézményben a művészeti képzés térítési és tandíj összegének megállapításáról

(a 2/2010 (II.1.) KT rendelet írásban mellékelve)

Tájékoztató  az  Önkormányzat  és  intézményei  2010.  évi  pénzügyi  tervének  fő  
sajátosságairól

Dömők Istvánné: a Pénzügyi  Bizottság a tájékoztatóban foglaltakat  megtárgyalta  és elfogadásra 
javasolja, tudomásul vette.

Szarvák Imre: csökkenő tendenciát mutatnak a bevételek, megpróbálunk annyit költeni amennyi 
van. 

dr.  Kovács  Kornél: a  saját  bevétel,  az  átvett  pénzeszközök  és  a  gépjárműadóból  származó 
bevételeink nőnek. Bízzunk benne, hogy a csökkenő normatíva bevétel valamennyire kompenzálja.

Szarvák Imre: a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangozott a bölcsőde kérdése, a jelen lévő 
intézményvezetőket  most  felkérném,  hogy  dolgozzák  ki  a  bölcsődei  csoport  kérdését.  Mivel  a 
tájékoztatóhoz további kérdés nem volt, szavazásra bocsátja.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
            foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
               elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

5/2010 (I.20.) KT határozat

Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzügyi tervének fő sajátosságairól

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 



2010. évi pénzügyi tervének fő sajátosságairól szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző H.
3.) Irattár H.

Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. üzletrész vásárlásának menetéről

Szarvák Imre: az előterjesztés több részből áll, az egyik a banki ajánlat jóváhagyásáról szól. 2009. 
december végén érkezett meg a Budapest Bank végleges ajánlata. A feltételek között szerepel az 
óvadék  mértéke,  amely  15  millió  Ft  pénzóvadék  vagy  a  bank  által  elfogadott  fedezeti  értékű 
ingatlan  megterhelése.  Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanokról  megkapták  a  listát, 
véleményem szerint  kis  értékű  ingatlanokat  felesleges  felajánlani,  mert  ha  eladásra  kerülnek,  a 
bankkal kötött szerződést módosítani kell. Öt ingatlant jelöltem meg, a Pénzügyi Bizottság javasolta 
a Faluházat kijelölni, mivel az egy olyan értékű ingatlan, mely magában vinné a fedezetet.

Dr. Gajdos Géza: én is egyetértek, hogy a Faluházat jelöljük ki.

Szarvák Imre: a Faluházat próbáljuk megterhelni, a 15 millió viszont variálható, lehet pénzre vagy 
másik ingatlanra terhelni, vagy ha a hitel tőkéje csökken kezdeményezni, hogy engedjék el. Ez még 
nem döntés, csak felhatalmazás, hogy készítsük elő az ügyet.

Dömők Istvánné: a banki ajánlatban szerepel a kamatláb mértéke, mely 3 havi BUBOR + 3%, az ő 
számításuk szerint 9,42%. Ez nem valós érték. Kíváncsi lennék, hogy ők hogyan értelmezték. A 
BUBOR értékét a mindenkorival számítják, vagy fixszel?

Polgármester telefonon egyeztet a Budapest Bankkal.

Szarvák  Imre: jelenlegi  számítás  alapján  a  kamatláb  9,14%,  valószínű  elírás  történt  a  banki 
ajánlatban. Schumman úrnak a hitelszerződésében viszont csak 1% szerepelt. Ez sok, viszont ha a 
abba  a  fázisba  jutunk,  amikor  a  bankokat  tudjuk  versenyeztetni,  a  legkedvezőbbet  fogjuk 
kiválasztani.  Megkérdezi,  hogy  van-e  további  kérdés,  észrevétel.  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja a banki ajánlat jóváhagyását.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
            foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
               elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Banki ajánlat jóváhagyása

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budapest Bank által 
megküldött  ajánlat  feltételeit  a  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű Kft.  (7754  Bóly,  Hősök   tere  12.) 
üzletrészének megvásárlása kapcsán a Kft. a bankkal fennálló tartozása fedezeteinek Önkormányzat 
által történő biztosítása céljából. Felhatalmazza a polgármestert a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft., 
a Bank és az Önkormányzat mint kezes és óvadékot nyújtó közötti szerződés előkészítésére a banki 
ajánlat részletei szerint.
Felelős: Szarvák Imre polgármester



Határidő: 2010. február 15.
Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.

2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Budapest Bank Pécs,
4.) Képviselő-testület tagjai, H
5.) Irattár, H

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az ingatlanok kijelölését.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
            foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
               elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Ingatlanok kijelöléséről

Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Jászalsószentgyörgy  Vízmű  Kft.  (7754  Bóly,  Hősök   tere  12.)  üzletrész  megvásárlásával 
egyidejűleg a Kft. Budapest Bankkal fennálló tartozásainak fedezetéül a banki ajánlat szerint 15 
millió Ft óvadék helyett az alábbi ingatlanokat jelöli ki fedezet céljából:
 - Fő út 31. 918 hrsz, volt Művelődési ház
 - Fő út 108/a. 1854 hrsz, volt Bölcsőde épülete
 - Fő út 70/b Faluház
 - Fő út 1902 hrsz, Vásár tér, Mázsa ház
 - Fő út 1901 hrsz telek (Vásár tér)
Elsősorban a Faluházat kell figyelembe venni.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  az  alábbi  ingatlanok  értékének 
felmérésére és végleges javaslat megtételére. 

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

 

Szarvák Imre: az előterjesztés másik része az eszközhasználati díjak elszámolásáról szól. Javaslom 
az  időarányos  elszámolást.  Megkértem  a  részletes  kimutatást  az  eszközhasználati  díjak 
elszámolásáról, ebből az összegből 9 millió Ft került eddig felhasználásra, ami főleg arra volt elég, 
hogy hiteles mérőórákat helyezzenek el a hálózatba. A fennmaradó összeget az elszámolás szerint 
az  üzletrész  megvásárlásakor  a  Kft.  átutalja  az  önkormányzat  részére,  ami  jó  lesz  pl.  az 
óvadékszámlát feltölteni. A koncessziós szerződés tartalmazza, hogy a tisztításra átadott szennyvíz 
díja az inflációnál nagyobb mértékben nőtt, ezért elvileg 865.225.- Ft-ot kellene az üzemeltetőnek 
fizetnünk, amelytől most eltekintenek. Érdekes adat, hogy az átadott szennyvíz jelentősen nem több, 
mint a vízfogyasztás, tehát nem nagy mértékű az illegális bebocsátás a rendszerbe. További kérdés 
ezzel  kapcsolatban?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az  eszközhasználati  díjak 
elszámolásáról szóló előterjesztésben foglaltakat.



   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
            foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
               elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Eszközhasználati díjak elszámolása

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 
(7754 Bóly, Hősök  tere 12.) eszközhasználati elszámolását jóváhagyja, mely alapján 2008-2009 
évekre  4.569.527.-  Ft  összeg  kerül  átutalásra  az  Önkormányzat  részére  a  Kft.  üzletrészének 
megvásárlásig.

Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő: Jászalsószentgyörgyi Vízmű üzletrészének megvásárlása.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. (7754 Bóly, Hősök  tere 12.)
4.) Képviselő-testület tagjai, H
5.) Irattár, H

 

Szarvák Imre: az előterjesztés következő része egy tájékoztató a Vízmű működési költségeiről. Egy 
kiindulási helyzet, kalkuláció, mely mutatja, hogy átlagosan 9 millió Ft a bevétele a cégnek. Ehhez 
kell hozzárendelni a kiadásokat. Ezek közül megkértük a fixeket, itt nagy változás nem lehet, talán a 
bérleti díjat lehet csökkenteni. Egy tőkerészlet már letelt, ami azt jelenti, hogy a tőketartozás 196 
millió  Ft.  Itt  lehet  látni,  hogy miért  is  olyan drága  a  víz,  s  mozgásterünk nem nagyon van.  A 
beszedési arány 89%-os és csökkenő tendenciát mutat. 

Dömők Istvánné: a tartozás adók módjára behajtható?

Szarvák Imre: utána fogunk nézni. Az átadás-átvétel időpontja március vége lesz, az egész február 
erről fog szólni. Mivel ez csak egy tájékoztató, azért erről nem kell szavazni a testületnek.

Előterjesztés  szennyvízcsatorna hálózat  kiépítésére  vonatkozó vállalkozói  szerződés  
garanciális kérdéseiről

Szarvák Imre: februárban fog lejárni a bankgarancia, az elmúlt három évben a garanciális igényeket 
folyamatosan  benyújtottuk,  melyek  döntően  a  földfelszíni  nyomvonalsüllyedések  javítását 
jelentették.  Az utolsó javítás a téli időjárás miatt nem vált lehetővé, ezért ezen hibák ellenértékének 
befogadását javaslom a kivitelező részéről. A javításokat mi is el tudjuk végezni, ha megvan hozzá a 
pénzünk,  így  a  garanciális  kérdés  rendezetté  válik.  Szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben 
foglaltakat. 

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
            foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
               elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Garanciális kérdések lezárásáról

Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Jászalsószentgyörgy település szennyvízcsatorna hálózat kiépítésre vonatkozó vállalkozói szerződés 
garanciális  időszakát  lezárja  azzal  a  feltétellel,  hogy  a  legutolsó  felmért  és  a  kivitelezővel 
kölcsönösen  jóváhagyott  garanciális  igények  ellenértékét  a  vállalkozó  Schumman-Fischer  Kft. 
(Bóly Hősök tere 12.) külön megállapodás alapján az Önkormányzat számlájára átutalja úgy, hogy 
az 2010. február első napjáig megérkezzen.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására a mellékelt 
lista szerint.

Felelős: Szavák Imre polgármester
Határidő: a megállapodás aláírására, 2010. február 20.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H
3.) Schumman-Fischer Kft. (Bóly Hősök tere 12.)
4.) Képviselő-testület tagjai H.
5.) Irattár, H.

Közösségi rendezvény támogatása

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  kérelmet  és  elfogadásra  javasolja  a 
testületnek. Az időpont viszont a ballagás miatt nem jó.

Szarvák Imre: azóta egyeztettek az igazgató úrral, és egy héttel későbbre rakták az időpontot, 2010. 
június 19-re.  A klub erre az évre ezt az összeget kéri az önkormányzattól, több támogatást nem. 
Színvonalas  bemutatóval  szoktak  fellépni  a  családi  napokon  is,  s  maga  a  rendezvény  is 
nagyszabásúnak tűnik a leírtak alapján.

Koczka László: én támogatom a rendezvény megtartását,  arra kérném a klub vezetőjét, hogy az 
esemény után a különböző médiában megjelent cikkeket, juttassa el a testületnek.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a kérelemben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelemben 
                    foglaltakat 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett ellenszavazat

         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Közösségi rendezvény támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jász-kempo  karate  klub  által 
benyújtott  kérelemre,  melyben  kempo  bajnokság  megrendezéséhez  kérnek  135.000.-  Ft  anyagi 
támogatást és a Tornaterem ingyenes használatát a verseny idejére: 2010. június 19. támogatja. 



Határozatról értesülnek: 1.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) Tarnai Mihály intézményvezető, Helyben
4.) Cseh Róbert Jász-kempo karate klub edzője
5.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
6.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását, zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Jakusné Vámos Mária
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


