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Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  április  14-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

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

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Dömők Istvánné és Jakusné Vámos Mária személyét javasolja.

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

68/2011. (IV.14.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dömők  Istvánné  és  Jakusné 
Vámos Mária személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre:  új napirendi pontok felvételére tesz javaslatot, 5. napirendi pontként, zárt ülés előtt 
kéri  megtárgyalni  a  Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  elnevezésű  beruházás  műszaki 
tartalmának  változásáról  szóló  előterjesztést,  zárt  ülésen  7.  napirendi  pontként  a  Koczka  Bt. 
kérelmét,  8.  napirendi  pontként  pedig  egy  lakossági  kérelmet.  Megkérdezi,  hogy  a  napirendi 
pontokkal kapcsolatban van-e további javaslat, észrevétel?

Dömők Istvánné: javasolja zárt ülésen megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság előterjesztéseit, átmeneti 
segélyek ügyében.

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

− Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− Előterjesztés 2011. évi közbeszerzési terv elfogadásáról



− Előterjesztés gazdasági program elfogadásáról
− Előterjesztés önkormányzati rendeletek elfogadásáról

A.)  Az  első  személyi  tulajdonú  lakás  vásárlásának,  építésének  támogatásáról  szóló  rendelet 
elfogadásáról 
B.) A helyi szociális ellátásokról szóló 10/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
C.) A helyi állattartás szabályairól szóló rendelet elfogadásáról 
Zárt ülés:

− Előterjesztés Civil Szervezetek támogatásának elbírálásáról 
− Előterjesztés  „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  elnevezésű  beruházás  műszaki 

tartalmának változásáról
− Előterjesztés Koczka Bt. kérelméről
− Előterjesztés kérelméről
− Előterjesztés átmeneti segélyek ügyében

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

69/2011. (IV.44.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

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

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: két dologgal egészíteném ki a tájékoztatót az egyik, hogy az Új Néplapban megjelent 
egy hirdetés az általános iskolánkról, melyben tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy fogadókész az 
iskolánk.  Nagyon  összeszedett,  informatív  az  anyag.  A  másik  dolog  a  külterületi  utakkal 
kapcsolatos.  Az  elmúlt  években,  illetve  az  utolsó  másfél  évben  hangsúlyozottan  megjelent  a 
külterületi  úthálózat  problémája,  melyet  mindenki  tapasztalhatott.  Az esős  időszak megmutatta, 
hogy túlnyomórészt járhatatlan a határ, mivel az utak karbantartására a TSZ megszűnése után az 
önkormányzat kezelésében komolyabb ráfordítás nem történt. Mára már sem forrás, sem pályázati 
lehetőség nem áll rendelkezésre az önkormányzat részére a helyzet jobbítása érdekében. Próbáltuk 
bevonni  a  gazdákat,  mezőgazdasági  vállalkozókat  az  utak  karbantartására  és  vannak  is  közös 
eredményeink, például javítani tudtuk a külterületi csapadékvíz hálózat állapotát. Most szeretnénk 
kezdeményezni azt, hogy közösen tegyük rendbe az utakat úgy, hogy az utak középső tengelyét 
földmunkával megemelve elérjük azt, hogy úgynevezett „bogárhátú” útszelvény alakuljon ki, mely 
biztosíthatja  a  víz  gyors  lefolyását  egy  eső  alkalmával,  illetve  a  további  karbantartás  ezáltal 
könnyebbé válhatna. Vállaljuk, hogy egy fórum keretében összehívjuk a gazdákat, földhasználókat 
és  tájékoztatjuk  őket  szándékunkról.  Amennyiben  van  szándék  a  csatlakozásra,  akkor  a 
földhasználó  közösség  hektáronként  hozzájárulna  a  költségekhez,  melyet  az  önkormányzat 
hitelezne meg. A kalkulált költség bruttó 10-12 millió Ft, mely hozzávetőleg 4000 hektár területet 
számolva 3.000.- Ft/hektár költséget jelentene, melyből a  következő 7-10 évre járhatóvá válhatnak 
az utak.



Jakusné Vámos Mária: mikor kezdődnének el a munkálatok?

Szarvák Imre: amennyiben a csatlakozási szándék megvan a földhasználókban, akkor kb. három hét 
múlva elkezdődének a munkálatok nagy teljesítményű munkagépekkel, és talán aratásra véget is 
érnének.  Ez egy lehetőség,  a  fórumon tudnánk ténylegesen felméri  a  csatlakozási  szándékot.  A 
Képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy milyen csatlakozási szándék mellett hitelezné meg az 
összeget, milyen fizetési feltételekkel. Javaslom, hogy most hozzunk egy elvi döntést arról, hogy 
kezdeményezzük  és  összehívjuk  a  fórumot,  de  végleges  döntést  csak  a  részletek  ismeretében 
hozunk. Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

70/2011. (IV.14.) KT határozat 

Elvi döntés külterületi utak járhatóvá tételéről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a külterületi 
utak járhatóvá tételének munkálatait, végleges döntést a kidolgozott részletek ismeretében hoz.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármester,  hogy  egy  összehívott  fórumon 
tájékoztassa a földhasználókat és felmérje a munkálatokhoz való csatlakozási szándékot.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2011. május 2.

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

Koczka László: a Sportegyesület nevében köszönjük a pályamunkálatokat. Külön köszönjük Kátai 
Lajos képviselőnek a társadalmi munkában végzett tevékenységét.

Szarvák Imre: 2011. május 31-ig kell eldöntenie a képviselő-testületnek, hogy csatlakozni kíván-e a 
többcélú társulás által fenntartott intézményegységhez. A mellékelt táblázat mutatja a közoktatási 
intézmények bevételeit,  kiadásait a 2011. évre. Jól látszik, hogy ha belépünk a társulásba akkor 
megkapjuk a tagintézményi normatívát,  melyet most mint gesztorintézmény nem igényelhetünk. 
Erről  most  nem  kell  dönteni,  csak  tájékoztatásként  és  gondolatébresztésként  küldtük  meg  a 
táblázatot. Megkérdezi, hogy a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló 
tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 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:



71/2011. (IV.14.) 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 Helyben 
2.) Jegyző Helyben 
3.) Irattár Helyben 

Előterjesztés 2011. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Dömők 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:

72/2011. (IV.14.) KT határozat 

2011. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2011.  évi 
közbeszerzési tervét.

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

Előterjesztés gazdasági program elfogadásáról

Szarvák Imre: a tegnapi napon a falugyűlésen a lakosság is kinyilváníthatta véleményét,  ahol a 
kocsmák nyitva tartásának szabályozását és a piacon való közlekedés, parkolás szabályozásának 
kérdései  merültek  fel.  Úgy  gondolom,  hogy  ha  befejeződik  a  piactér  felújításának  munkálatai, 
mindenképpen  újra  kell  gondolnunk  a  közlekedés,  parkolás  kérdését.  Mind  a  két  Bizottság 
megtárgyalta a gazdasági programot. A Településfejlesztési Bizottság javasolja belefoglalni, hogy 
helyi védettség alá kell helyezni a kiemelten történelmi helyszíneket, épületeket, értékeket (Vadas 
park,  Könyvtár,  Szent  Imre  Iskola,  Római  Katolikus  Templom,  Nepumuki  Szent  János  szobor, 
Vízimalom) és a helyi védettségnek megfelelően kell azokat megóvni és rehabilitálni. A Pénzügyi 
Bizottság támogatta a javaslatot. Megkérdezi, hogy a gazdasági programmal kapcsolatban van-e 
további észrevétel, javaslat, 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:



73/2011. (IV.14.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének gazdasági programja  
(2011-2014)

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági programját elfogadta 
azzal  a  módosítással,  hogy  kerüljön  bele,  hogy  helyi  védettség  alá  kell  helyezni  a  kiemelten 
történelmi  helyszíneket,  épületeket,  értékeket  (Vadas  park,  Könyvtár,  Szent  Imre  Iskola,  Római 
Katolikus  Templom,  Nepumuki  Szent  János  szobor,  Vízimalom)  és  a  helyi  védettségnek 
megfelelően kell azokat megóvni és rehabilitálni.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: folyamatos 

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

Előterjesztés önkormányzati rendeletek elfogadásáról

A.) Az első személyi tulajdonú lakás vásárlásának, építésének támogatásáról  szóló rendelet 
elfogadásáról 

Szarvák Imre: mind a két Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat.  A Pénzügyi 
Bizottság javasolja, hogy az (1) bekezdésbe kerüljön bele, hogy az örökölt lakás tulajdonrésze és az 
építési  telek  ne  számítson  saját  tulajdonnak.  Az  első  személyi  tulajdonú  lakás  vásárlásának, 
építésének támogatása nem kötelező feladat, de versenyelőnyt jelenthet más településsel szemben. 
A támogatási  összeget  annak  a  függvényében  kell  megállapítani,  ahány  kérelem  beérkezik  a 
testülethez. 

dr. Kovács Kornél: javaslom, hogy a rendelet szövegébe úgy kerüljön bele, hogy külön-külön sem 
rendelkeznek saját, kizárólagos tulajdonú lakóingatlannal. 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

74/2011. (IV.14.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az első személyi tulajdonú lakás 
vásárlásának,  építésének  támogatásáról  szóló  rendelet-tervezetben  az  1.  §  (1)  az  alábbiakra 
módosítja: „külön-külön sem rendelkeznek saját kizárólagos tulajdonú lakóingatlannal”.

Határozatról értesülnek:       1.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben



3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Irattár, Helyben 

Szarvák  Imre: javaslom a  rendelet-tervezet  2.  §-nak  megváltoztatását  akként,  hogy  a  házaspár 
vállalja azt, hogy az önkormányzat jelzálogjogot alapíthat.
Dömők Istvánné: amennyiben nem lesz rájegyezve jelzálogjog, akkor öt éven belül eladhatják a 
lakást?

Szarvák  Imre: az,  hogy  az  önkormányzat  jelzálogjogot  alapíthat  ugyan  úgy  korlát  marad. 
Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

75/2011. (IV.14.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az első személyi tulajdonú lakás 
vásárlásának, építésének támogatásáról szóló rendelet-tervezetben a 2. §-át az alábbiakra módosítja: 
„a házaspár vállalja azt, hogy az önkormányzat jelzálogjogot alapíthat”.

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

Szarvák Imre: az 5. § (1) írja le, hogy ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Javaslom, 
hogy foglaljuk bele,  hogy 2011. január 1-től  kell  alkalmazni.  Szavazásra bocsátja a javaslatban 
foglaltakat.

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

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

76/2011. (IV.14.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az első személyi tulajdonú lakás 
vásárlásának,  építésének  támogatásáról  szóló  rendelet-tervezetben  a  5.  §  (1)  az  alábbiakra 
módosítja: „Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezen rendelkezést 2011. január 1-től 
kell alkalmazni”.

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

4.) Irattár, Helyben



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:

6/2011. (IV.19.) Önkormányzati Rendelet 

Az első személyi tulajdonú lakás vásárlásának, építésének támogatásáról szóló rendelet 
elfogadásáról 

(A 6/2011 (IV.19.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

B.) A helyi szociális ellátásokról szóló 10/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák  Imre: a Szociális  törvény  35.§  (2)  bekezdése  értelmében  a  települési  önkormányzat 
rendeletében a  bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként  elírhatja,  hogy a kérelem 
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a 
rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A korábban, januárban elfogadott  helyi szociális 
ellátásokról  szóló  10/2008.  (IX.  15.)  önkormányzati  rendelet módosítás  nem  szabályozta  elég 
részletesen a feltételeket, erre vonatkozik az új szabályozás, amely igen markáns feltételeket határoz 
meg,  ezek  szerintem  régóta  kívánatosak.  A  Településfejlesztési  és  Pénzügyi  Bizottság  is 
megtárgyalta  a  rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra javasolja.  A rendelet  hatálya nem 
terjed  ki  azokra  a  személyekre,  akik  rendszeres  szociális  segélyben részesülnek.  A rendeletben 
megállapított  feltételek  teljesítésére  a  kérelmezőt,  illetve  a  jogosultat  megfelelő,  de  legalább 
ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel 
kell szólítania. Amennyiben a felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, vagy olyan hozzáállást 
tanúsít amely nem elfogadható, abban az esetben megvonhatjuk a bérpótló juttatást és egy évig nem 
kap semmilyen támogatást. Az érpataki önkormányzat rendelete volt a modell.

Koczka László távozott az ülésről.

dr.  Kovács  Kornél: a  rendelet-tervezet  ac.)  és  ad.)  pontja  számomra  aggályos,  elvont  és 
alkalmazhatatlan. Véleményem szerint jogszabályba ütköző és sérti az emberi jogokat.

Szarvák Imre: javaslom, hogy az 1. § ac.) és ad.) pontja kerüljön ki a rendelet-tervezet szövegéből. 
Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

      A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
        foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

77/2011. (IV.14.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 
10/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet ac.) és ad.) pontját 
kivette a rendelet-tervezet szövegéből. 



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

dr. Kovács Kornél: a rendelet-tervezet bd.) pontjával sem értek egyet.

Feketéné Laczlavik Ildikó: én sem értek egyet ezzel a ponttal, hiszen mi van abban az esetben, ha 
valakinek nincs pénze kerítést építeni?

Dömők Istvánné: javaslom, hogy a bd.) pontot vegyük bele a ba.) pontba úgy, hogy ha már van 
valakinek kerítése, akkor köteles azt rendben tartani, tehát változzon a szöveg a következőre „a 
lakáshoz  tartozó  udvar,  kert,  kerítés  és  a  kerítésen  kívüli  utcafronti  rész  gyommentesítése  és 
rendben tartása”.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
        foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

78/2011. (IV.14.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 
10/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben a 1. § (1) ba.) 
pontját az alábbiakra módosítja: „Szükséges  a lakáshoz tartozó udvar, kert, kerítés és a kerítésen 
kívüli utcafronti rész gyommentesítése és rendben tartása”.

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

dr.  Kovács  Kornél: véleményem  szerint  a  cc.)  ponttal  a  képviselő-testület  a  hatáskörén 
túlterjeszkedne.

Szarvák  Imre: javaslom,  hogy  a  vegyük  ki  a  cc.)  pontot.  Megkérdezi,  hogy  a  javaslattal 
kapcsolatban  van-e  észrevétel,  hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  a 
javaslatban foglaltakat.

     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
        foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

79/2011. (IV.14.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról



Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 
10/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  szóló rendelet-tervezetben a 1. § (1) cc.) 
pontját kivette a rendelet-tervezet szövegéből.

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

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  van-e  további  észrevétel,  javaslata  a  rendelet-tervezettel 
kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
   foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
   nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

7/2011. (V.2.) Önkormányzati Rendelet 

A  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  10/2008.  (IX.15.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról 

(A 7/2011 (V.2.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

C.) A helyi állattartás szabályairól szóló rendelet elfogadásáról 

Szavák Imre: a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a rendelet-tervezetben 
foglaltakat és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Javasolnám, hogy a rendelet-tervezet 4. 
§ (1) a családi szükséglet mértékét a kis haszonállat esetében változtassuk 30 db-ra, hiszen abban az 
esetben, ha egy családnak például van két anyadisznója, azok szaporulata már meghaladja a 12-őt, 
továbbá a 12. §-ban változtassuk a pénzbírság összegét 50.000 Ft-ra. Megkérdezi, hogy a javaslattal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban 
foglaltakat.
     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban

        foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

80/2011. (IV.14.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  állattartás  szabályairól 
szóló  rendelet-tervezet  4.  §  (1)  foglalt  kis  haszonállat  családi  szükségeltének  a  mértékét 
megváltoztatja 30 db-ra, továbbá a 12. §-ban a pénzbírság összegét 50.000.- Ft-ra emeli. 

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



Szarvák  Imre:  megkérdezi,  hogy  van-e  további  észrevétel,  javaslata  a  rendelet-tervezettel 
kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
   foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
   nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

8/2011. (V.2.) Önkormányzati Rendelet 

A helyi állattartás szabályairól

(A 8/2011 (V.2.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után. 

Előterjesztés „Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön” elnevezésű beruházás műszaki  
tartalmának változásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

81/2011. (IV.14.) KT határozat 

„Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  elnevezésű  projekt  műszaki  tartalmának  
változásáról 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  hozzájárul  a 
„Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  elnevezésű  projekt  keretében  megvalósuló  faluközpont 
beruházási  részben  tervezett  parkoló  és  buszforduló  burkolatfelújítási  munkálatainak 
megváltozásához, a mellékelt műszaki leírás alapján.
Az  aszfaltburkolattal  történő  felújítás  helyetti  térkőburkolat  referenciaárai  közötti  összeget: 
1.514.996.- Ft-ot saját erőből biztosítja a 2011. évi beruházásokhoz kapcsolódó hitelkeret terhére.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert,  hogy  a  Jász-Terra  Kft.-vel 
megkötött a  határozatban foglaltak szerint módosított vállalkozói szerződés aláírására. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: azonnal.

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben,
3.) Kimák Gyula műszaki ellenőr, 5130 Jászapáti, Kocsér u. 21.
4.) Jász-Terra Kft. Budaörs, Árpád u. 26.
5.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
6.) Irattár, Helyben



Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömők Istvánné Jakusné Vámos Mária
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


