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támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
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Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  április  28-án  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,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Gál Zoltán bizottsági tagok,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Nagy Péter körzeti megbízott,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető, 
Grósz Attila,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Feketéné Laczlavik Ildikó és Kátai Lajos személyét javasolja.

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

88/2011. (IV.28.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Feketéné Laczlavik Ildikó és Kátai 
Lajos  személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  a  kiküldött  napirendi  pontokkal  kapcsolatban  van-e  kérdés, 
hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

− Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− Beszámoló  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének 

teljesítéséről
− Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2010.  évi  gazdálkodásának 

zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
− Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról



− Előterjesztés  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  Társulási  Megállapodás  módosításának 
elfogadásáról

− Előterjesztés  hulladékszállítói  szerződés  lejáratával  kapcsolatos  lehetséges  jogi 
megoldás támogatásáról

− Előterjesztés  „Közösségi  közlekedés  fejlesztése  a  Jászságban”  c.  pályázathoz 
kapcsolódó módosított Támogatási szerződés elfogadásáról

− Előterjesztés Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és 
a  felügyelet  alá  tartozó  költségvetési  szervek  2010.  évi  belső  ellenőrzési 
kötelezettségének teljesítéséről

− Előterjesztés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
− Egyebek

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

89/2011. (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: elsősorban az oktatás és nevelés fenntartásával kapcsolatos intézkedések kerültek 
összefoglalásra a tájékoztatóban. A kérdés egyenlőre nyitott, az egyházi vonal került lezárásra erre 
az  évre,  mely  véleményem  szerint  a  fenntartás  szempontjából  a  legbiztonságosabb  lett  volna, 
válaszlevelükben leírták, hogy amennyiben jövőre is át kívánjuk adni az intézmény fenntartását, 
akkor készek erről tárgyalásokat  folytatni.  Megkerestük Szászberek község polgármesterét  is  az 
esetleges  intézményfenntartó  társulásunkba  történő  becsatlakozási  szándékukról  érdeklődve,  aki 
telefonon keresztül nem zárkózott el, azonban a holnapi napon kerül sor az első konkrét tárgyalásra. 
A kiküldött  táblázatok informálják a  tisztelt  képviselőket  a lehetőségekről.  Május  végéig kell  a 
képviselő-testületeknek  meghozni  a  döntést.  Az  esetleges  átszervezéssel  kapcsolatban  további 
egyeztetések  várhatóak,  illetve  véleménykérések  (pedagógusok,  szülők)  a  Megyei 
Önkormányzattól,  közoktatási  szakértőtől.  A  források  bevonása  szempontjából  továbbra  is  a 
kistérségi  társulás  által  fenntartott  intézmény a legoptimálisabb lehetőség.  Jövő hét  csütörtökön 
Orosz István a Jászsági Közoktatási Intézmény főigazgatója tart iskolánkban egy tájékoztatást. 

Jakusné  Vámos  Mária: véleményem  szerint  nem  mindegy,  hogy  egy  társulásnál  ki  a 
gesztorintézmény.

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  a  tájékoztatóval  kapcsolatban  van-e  kérdés,  hozzászólás, 
észrevétel?

Grósz Attila:  köszönt mindenkit,  elmondja,  hogy egy kéréssel jött  a tisztelt  képviselőkhöz. Úgy 



gondolja, hogy eddig az önkormányzat jó partnere volt a bokszolóknak, megfelelő támogatást adott 
számunkra, de az idei civil szervezetek pályázat keretében megítélt összeg igen kevés számukra. Az 
idén rendeznek egy Európa Bajnokságot, ahol az egyik bokszolónknak esélye van az indulásra, de 
ezt megelőzően részt kell vennie még két versenyen. Ehhez kérném az önkormányzat támogatását. 

Szarvák Imre: az önkormányzatnak a civil szervezetek támogatása egy önként vállalt feladata. Azt 
is vegyük figyelembe, hogy az előző verseny Kaposváron volt, ahová az önkormányzat kisbuszával 
utaztak a bokszolók, melynek kb.-i költsége 30.000.- Ft.

Feketéné  Laczlavik  Ildikó: az  önkormányzatnak  finanszírozási  gondjai  vannak.  Támogatókat 
kellene szerezniük a bokszolóknak.

Koczka László: szerintem támogatni kellene a bokszolókat.

Szarvák  Imre: megköszöni  Grósz  Attilának,  s  javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  zárt  ülésen 
döntsön  a  kérelemről.  Egy  másik  dologról  szeretném  még  tájékoztatni  a  képviselőket, 
Vidékfejlesztési Minisztérium elkészítette a "Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020" vitaanyagát 
melynek  célja,  hogy 2020-ig  a  vidék társadalmi  és  gazdasági  folyamataiban látható  és  minden 
érintett számára érezhető javulás következzen be. A stratégia központi, átfogó céljai a következők: a 
vidéki  munkahelyek  megőrzése,  gyarapítása,  a  vidéki  népesség  megtartása,  a  demográfiai 
egyensúly helyreállítása, az élelmezési és az élelmiszer-biztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság 
megszüntetése,  agrár-  és  élelmiszer  gazdaságunk  életképességének  növelése,  piaci  pozícióinak 
javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása, az ivóvízbázisok 
védelme,  a  vízkészletek,  a  talajok  továbbá  a  természetes  élővilág  és  a  tájak  megőrzése,  a 
környezetbiztonság  növelése,  helyi  erőforrásokra  és  rendszerekre  támaszkodó  energiaellátás, 
energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése, a vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság 
több lábra állítása, a város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása A Nemzeti Vidékstratégia 
az átfogó célok  megvalósításához konkrét  teendőket  és  nemzeti  programokat  fogalmaz meg.  A 
vitaanyag nagy terjedelmű, azért nem lett kiosztva a tisztelt képviselőknek, de a község hivatalos 
honlapjára feltöltésre kerül, ahol mindenki elolvashatja és megfogalmazhatja a véleményét melyet a 
megadott címre el is küldhet. Megkérdezi, hogy a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatóhoz van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

90/2011. (IV.28.) 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 



Beszámoló  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének  
teljesítéséről

Szarvák Imre: az Önkormányzat kötelező és önként vállalt  feladatait  2010. évben folyamatosan 
ellátta.  A  súlyos  belvízvédelmi  helyzet  elhárítása  jelentősen  megterhelte  a  költségvetést,  de 
súlyosabb likviditási gondokat nem okozott. Ezen megterhelő feladatellátás mellett az intézmények 
állagmegóvása,  karbantartása  folyamatosan  biztosított  volt.  Pályázati  forrás  bevonásával 
befejeződött és átadásra került a térfigyelő-kamerarendszer bővítése, továbbá folytatódott a Szent 
Imre  Iskola  és  a  járdák  felújítása.  Az Önkormányzat  tulajdonába  került  a  Jászalsószentgyörgyi 
Vízmű Kft. 

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

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsátja.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

91/2011. (IV.28.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Községi 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta.

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

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra 
javasolja. 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:

9/2011. (IV.30.) Önkormányzati Rendelet 

A 2010. évi gazdálkodás zárszámadásáról

(A 9/2011. (IV.30.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)



Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 
4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra 
javasolja. 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:

10/2011. (IV.28.) Önkormányzati Rendelet 

Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2011.  
(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A 10/2011. (IV.28.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Előterjesztés  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  Társulási  Megállapodás  módosításának  
elfogadásáról

Szarvák Imre: a Jászsági Többcélú Társulás a Társulási Megállapodás módosítását kezdeményezte, 
melyet a tagönkormányzatok képviselő-testületének is szükséges megtárgyalni. A megállapodás 4.4. 
Alapvető szakfeladatok: 2010. január 1-től hatályban lévő alapvető szakfeladatok rész kiegészül az 
alábbi  szakfeladattal”421100  Út,  autópálya  építés”.  Ennek  a  szakfeladatnak  a  feltüntetése  a 
„Közösségi  közlekedés  fejlesztése  a  Jászságban”  című  pályázat  okán  szükséges.  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:

92/2011. (IV.28.) KT határozat 

A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja a  Jászsági  többcélú 
Társulás 2011. március 29. napján tartott soros Társulási ülésen a Társulási tanács 35/2011. (III.29.) 
sz. határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az alábbi kiegészítéssel:
A Társulási Megállapodás 4.4. Alapvető szakfeladatok: 2011. január 1-től hatályban lévő alapvető 
szakfeladatok rész kiegészül az alábbi szakfeladattal:
„421100 Út, autópálya építés”

Határozatról értesülnek:      1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
                                       2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
                                       3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága Jászberény, Szabadság tér 16.
                                       4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                       5.) Irattár, Helyben



Előterjesztés  hulladékszállítói  szerződés  lejáratával  kapcsolatos  lehetséges  jogi  
megoldás támogatásáról

Szarvák Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztésben foglaltakat  és  elfogadásra 
javasolja.  A  lényeg  az,  hogy  a  Társulás  meghatározta  egyfajta  közös  célként  a  térségi 
hulladékgazdálkodási  rendszer  integritásának  fenntartását.  Önkormányzatunk  hulladékszállítói 
szerződése 2011. augusztus 31. napján jár le a Jászapáti Városüzemeltető Kft.-vel. Ahhoz, hogy ez a 
közös cél megvalósulhasson, olyan megoldást kell találnia a Társulásnak, amely mindenekelőtt a 
tagok  érdekeit  tartja  szem  előtt,  és  amely  alapján  a  társulás  teljes  mértékben  megfelel  a 
közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény  2/A.§-ában  meghatározott  feltételeknek. 
Legjobb megoldás az lenne, ha a a Társulás mint önálló jogi személy ezen közfeladat ellátására egy 
közszolgáltató egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítana, amely megoldással a fent 
említett közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek maradéktalanul megvalósulhatnának, és 
az újonnan létrehozott gazdasági társaság a jelenlegi cégek valamelyikével alvállalkozói szerződést 
kötne. 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:

93/2011. (IV.28.) KT határozat 

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás keretein belül adott tagi  
önkormányzatok hulladékszállítói szerződéseinek lejártával kapcsolatos lehetséges  jogi  
megoldás támogatásáról 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  a  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató 
Társulás 2011. április 6. napján tartott Tanács ülésén a szállítói szerződések lejártával kapcsolatosan 
elhangzott  és  a  később  írásban  összefoglalt  lehetséges  lépések  ismeretében  kinyilvánítja  azon 
szándékát,  hogy az önkormányzat  a hulladékgyűjtést  és szállítást  mint  közfeladatot  a társulásra 
ruházza  –  tudomásul  véve,  hogy  ezzel  a  Társulási  megállapodás  módosításra  kerül  -,  majd  a 
Társulás  mint  önálló  jogi  személy  ezen  közfeladat  ellátására  egy  közszolgáltató  egyszemélyes 
korlátolt  felelősségű  társaságot  alapít,  amely  megoldással  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi 
CXXIX. törvény 2/A. §-ában meghatározott feltételek maradéktalanul megvalósulhatnak. Továbbá 
támogatja, hogy az újonnan létrehozott gazdasági társaság a jelenlegi cégek valamelyikével kössön 
alvállalkozói szerződést.

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

Határozatról értesül:       1.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

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

Koczka László távozott az ülésről.



Előterjesztés  „Közösségi  közlekedés  fejlesztése  a  Jászságban”  c.  pályázathoz  
kapcsolódó módosított Támogatási szerződés elfogadásáról

Szarvák  Imre: kisebb,  formai  módosításokról  van  szó,  melyet  az  érintett  tagönkormányzatok 
képviselő-testületének  is  meg  kell  tárgyalni.  Megkérdezi,  hogy  az  előterjesztéssel  kapcsolatban 
van-e  kérdés,  észrevétel?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  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:

94/2011. (IV.28.) KT határozat 

„Közösségi  közlekedés  fejlesztése  a  Jászságban”  c.  pályázathoz  kapcsolódó  módosított  
Támogatási szerződés elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a ’Közösségi közlekedés 
fejlesztése a  Jászságban’ c. pályázathoz kapcsolódó,  a Jászsági Többcélú Társulás és az ÉARFÜ 
Nonprofit  Kft.  ROP  Közreműködő  Szervezet  közötti  módosított  Támogatási  szerződést  az 
előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően.

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

Határozatról értesül:                     1.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága 5100 Jászberény, 
Szabadság tér 16.

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

Előterjesztés Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és 
a  felügyelet  alá  tartozó  költségvetési  szervek  2010.  évi  belső  ellenőrzési  
kötelezettségének teljesítéséről

Szarvák Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztésben foglaltakat  és  elfogadásra 
javasolja.  Az  éves  ellenőrzési  jelentést,  valamint  az  önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó 
költségvetési  szervek  éves  ellenőrzési  jelentései  alapján  készített  éves  összefoglaló  ellenőrzési 
jelentést,  a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel  egyidejűleg kell  a képviselő-
testület elé terjeszteni. Megkérdezi, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés? Mivel jelentkezőt 
nem lát, 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:

95/2011. (IV.28.) KT határozat 

Éves  ellenőrzési  jelentés  és  éves  összefoglaló  ellenőrzési  jelentés  elfogadásáról  az  
Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési  
kötelezettségének teljesítéséről



Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadja az At-Ro'  21 Bt.  által 
elkészített éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat és a 
felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek  2010.  évi  belső  ellenőrzési  kötelezettségének 
teljesítéséről.

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

Határozatról értesül:             1.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága 5100 Jászberény,     
     Szabadság tér 16.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben 

Előterjesztés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról

Szarvák Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztésben foglaltakat  és  elfogadásra 
javasolja.  2011.  március  1-jén  lett  kihirdetve  a  belügyminiszter  4/2011(III.1.)  rendelete  az 
önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2011.  évi  támogatásáról.  A 
pályázatot  3  ütemben  lehet  benyújtani:  az  első  ütem 2011.  április  30.,  a  második  ütem 2011. 
szeptember 10., a harmadik ütem 2011. november 5. Az önkormányzat költségvetési hiányának egy 
részét  finanszírozná  a  fenti  pályázatból  elnyert  forrás,  amennyiben  támogatásban  részesül  a 
pályázati kérelmünk. 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:

96/2011. (IV.28.) KT határozat 

Az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  2011.  évi  
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről  szóló  2010.  évi  CLXIX.  törvény  6.  számú  melléklet  2.  pontja  alapján 
(továbbiakban  6.  számú  melléklet)  támogatási  igényt  nyújt  be  az  önhibájukon  kívül  hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

Képviselő-testülete (Közgyűlése) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

       I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 

23.700 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 

35.143 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. 

§ (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 
V. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 



c)  Kötelező  könyvvizsgálat  esetén  az  önkormányzat  2010.  évi  zárszámadását  a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

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

Határozatról értesül:       1.) MÁK Szolnoki Igazgatóság, Szolnok, Magyar út 8.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben 

Egyebek

Szarvák Imre: a  gazdasági  program elfogadásánál  és  a  településszerkezeti  terv kialakításánál  is 
felmerült  az  az  igény,  hogy  a  kiemelten  történelmi  helyszíneket,  épületeket,  értékeket  helyi 
védettség alá kell helyezni és a helyi védettségnek megfelelően kell azokat megóvni és rehabilitálni. 
Összegyűjtésre  kerültek  azok  a  szobrok,  épületek  és  fák,  melyeket  helyi  védettség  alá  lehetne 
helyezni.  A Településfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  tervezetet  és  előzetesen  véleményezte, 
mely kiküldésre került.

Feketéné Laczlavik Ildikó: a szökőkutat és a Károly Róbert szobrot javaslom, hogy vegyük bele a 
védett szobrok sorába, mert azokat tönkretették. 

Szarvák Imre: a szökőkút és a Károly Róbert szobor sajnos elég rossz anyagból lett készítve. A 
szökőkutat más anyagból kell megcsinálni, ami időtállóbb, a Károly Róbert szobrot nem érdemes 
felújítani,  helyette  lehetne például egy Szent István szobrot  készíttetni  és a parkot Szent István 
parknak elnevezni. A trianoni kőemlékmű nemrég készült, véleményem szerint ezt nem szükséges a 
védetté nyilvánítani. Javaslom, hogy az 1956-os emlékművet a Templomkertben és a Rákóczi út 
elején a Templommal szembeni platánfát is vegyük bele a felsorolásba.

Jakusné Vámos Mária: helyi védettség alá kellene helyezni az egész Vadas parkot.

Szarvák Imre: ezekkel a javaslatokkal kiegészítve előzetesen hozzunk egy döntést, hogy melyek 
azok a szobrok, fák, épületek amelyeket a képviselő-testület helyi védettségűvé tervez nyilvánítani. 
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:

97/2011. (IV.28.) KT határozat 

Tervezett helyi védettség alá helyezendő szobrok, fák, épületek előzetes véleményezéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen elhatározza, hogy helyi 
védettségűvé tervezi nyilvánítani a mellékelt listában szereplő szobrokat, fákat, épületeket. 

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



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

Szarvák  Imre: az  első  napirendi  pontban  tájékoztattam  a  tisztelt  képviselő-testület,  hogy 
Tápiógyörgye  és  Szászberek  községgel  is  folytatunk  tárgyalásokat  az  intézményfenntartó 
társulásunkhoz való csatlakozás ügyében. Javaslom, hogy erről hozzunk egy szándéknyilatkozatot, 
melyben kinyilvánítjuk, hogy adott esetben a két település csatlakozhasson az intézményfenntartó 
társulásunkhoz. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglatlakat.

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

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

98/2011. (IV.28.) KT határozat 

Szándéknyilatkozat  elfogadásáról  a  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  bővítésére  
vonatkozóan Tápiógyörgye és Szászberek községi önkormányzatokkal

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2007-ben 
létrejött  Jászalsószentgyörgy,  Jászboldogháza  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulásához 
Tápiógyörgye  Községi  Önkormányzat  és  Szászberek  Községi  Önkormányzat  csatlakozzon  és 
általános iskoláikat valamint óvodáikat a társulás fenntartásába adják.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  szükséges  tárgyalások 
lefolytatására.

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

Szarvák Imre: az ülés elején felszólalt Grósz Attila a bokszolók edzője, kérését zárt ülésen kérem 
megtárgyalni. 

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


