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Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  november  17-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,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Zsoldi Lajos,
ifj. Gál Zoltán bizottsági tagok,
Kökény Kálmán CKÖ elnök, 
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselők 
teljes létszámban jelen vannak. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Koczka László 
személyét javasolja.

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

212/2010 (XI.17.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jakusné Vámos Mária és Koczka 
László személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: új  napirendi  pontok  felvételére  tesz  javaslatot  2.  napirendi  pontként  kéri 
megtárgyalni az együttműködési megállapodást a kisebbségi önkormányzattal és a rendezvények 
támogatását  zárt  ülés  előtt,  5.  napirendi  pontként.  Megkérdezi,  hogy  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat?

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

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Együttműködési megállapodás a települési és a kisebbségi önkormányzat között
⁃ Előterjesztés 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
⁃ Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről
⁃ Előterjesztés rendezvények támogatásáról



Zárt ülés:
⁃ Előterjesztés lakossági kérelmekről
⁃ Előterjesztés  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  keretében 

történő támogatások elbírálásáról
⁃ Előterjesztés átmeneti segélyek fellebbezésének ügyében

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

213/2010. (XI.17.) 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 tisztelt képviselők írásban megkapták az anyagot. Benyújtásra került a 4. vis maior 
pályázat és a működésképtelen helyi önkormányzatok támogatására kiírt pályázat. A belvízvédelmi 
helyzetben  elrendelt  feladatokról  részletes  beszámolót  kaptak  a  képviselők.  Belvízvédelmi 
rendszerünk lépésről-lépésre javul, jövő év novemberére elégséges szintre fogjuk hozni. 

dr. Kovács Kornél: ha nem alakult volna ki vis maior helyzet többször is ebben az évben, akkor az 
önkormányzat minimális forráshiánnyal zárta volna az évet annak ellenére, hogy majdnem 15%-al 
csökkent a normatívákból származó bevételünk. A belvíz elleni védekezés költsége kb. 50 millió Ft, 
melyből eddig 21 millió Ft-ot kaptunk meg. 

Szarvák Imre: a  2010-es  év  közepes  költségvetési  kieséssel  járt,  2012-ben  várható,  hogy talán 
változni fog az önkormányzatok finanszírozása. 

dr.  Kovács  Kornél: a  költségvetési  törvénytervezetből  az  látszik,  hogy  az  intézményfenntartó 
társulásokat sokkal kevésbé fogják támogatni, mint a többcélú társulások által fenntartott oktatási 
intézményeket.

Jakusné  Vámos  Mária: nem  lehetne  községünknek  is  csatlakozni  a  Jászsági  Közoktatási 
Intézményhez?

Szarvák  Imre: természetesen  meg  kell  vizsgálni  ezt  a  kérdést,  ez  nem  egy  kötöttség. 
Munkaszervezési  szempontból  előnyösebb lenne egy kistérségi  társuláshoz csatlakozni,  és  talán 
ezzel a csatlakozással folyamatosan, biztonságosan működtethetnénk az intézményeinket. 

Kökény  Kálmán: a  megyeházán  megtartott  konferencián  is  a  kistérségi  társulások  előnyeiről 
tartottak  előadást,  melyeknek  az  a  célja,  hogy  minden  300  fő  alatti  intézményt  bevonjanak  a 
társulásba.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel, hozzászólás?



Koczka László: az  EON kiírt  egy családi  foci  elnevezésű  pályázatot  önkormányzatok számára, 
melynek egyik feltétele, hogy az önkormányzatnak ne legyen lejárt tartozása az EON-nál szemben.

dr. Kovács Kornél: az önkormányzatnak nincs lejárt tartozása az EON-nál.

Koczka László: javaslom, hogy vegyünk részt a pályázatban a Vadas Csárda felújításával, amely 
megfelelne a pályázati kiírás 4. pontjában foglaltaknak.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
       foglaltakat 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat
        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

214/2010. (XI.17.) KT határozat

„Családi Foci” elnevezésű pályázat benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározta,  hogy  az  EON 
Hungária  Zrt.  által  kiírt  „Családi  Foci”  elnevezésű  pályázaton  részt  kíván  venni,  s  benyújtja 
pályázatát  elsősorban  a  Vadas  Csárda  klubhelyiségnek  való  felújításával  kapcsolatosan,  mely 
megfelel a pályázati kiírás 4. pontjában foglaltaknak. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő: 2010. december 03.

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

Jakusné Vámos Mária: sikerült már megfelelő területet kinézni focipályának?

Szarvák Imre: Szolnok irányába balra eső TSZ major előtti terület alkalmas lenne erre a célra és a 
Hold útnál lévő terület is, mely közművesítve van. 

ifj. Gál Zoltán: nem lehetne a Vadasban lévő sportpályát „nyúlgáttal” körbevenni?

Szarvák Imre: a kivitelezésnek egyrészt anyagai okai vannak, másrészt engedélyezési okai, hiszen 
környezetvédelmi  területté  van  nyilvánítva  a  Zagyva ezen területe  és  a  „nyúlgátnak”  majdnem 
olyan erősnek kellene lenni, mint a Zagyva gátjának. A terület túl szűk és teli van fákkal. 

Jakusné Vámos Mária: több szülő felvetette már az iskolának számos fórumon, hogy a 32-es úton 
szükség lenne egy gyalogátkelőhelyre.

Kátai Lajos: nagyon nagy a forgalom a Rákóczi út és a Fő út kereszteződésben, egy körforgalom 
kialakítása pedig célszerű lehetne.

Szarvák Imre: november 23-án lesz egy konzultáció a közútkezelőnél, melyen kérni fogunk ezzel 
kapcsolatban  egy  tájékoztatást,  hogy  a  Rákóczi  út  és  Madách  út  között  hol  lehetne  kijelölt 



gyalogátkelőhelyet létesíteni.

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

         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

215/2010 (XI.17.) KT határozat

Gyalogátkelőhely kialakításának lehetőségéről

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy megkeresi  az 
illetékes hatóságokat annak érdekében, hogy Jászalsószentgyörgy község területén a Rákóczi út és 
Madách  út  között,  a  32-es  számú  főúton  gyalogátkelőhely  kialakításának  lehetőségéről  kérjen 
tájékoztatást.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül:    1.) Szarvák Imre polgármester, H.
 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.

  3.) Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szolnok, Petőfi S. út 7-11
 4.) Nemzeti Közlekedési Hatóság ÉAR Igazgatóság Szolnok, Indóház u. 8.
 5.) Képviselő-testület tagjai, H.
 6.) Irattár, H.

Dömők Istvánné: az lenne a kérdésem, hogy mennyire törvényes az, hogy az óvodában ugyan akkor 
van az őszi szünet, mint az iskolában? Sok szülő megkeresett, hogy nehézséget okozott számukra 
gyermekük  elhelyezése  az  óvoda  őszi  szünete  miatt,  ahol  nem  tartottak  ügyeletet.  Az  óvodai 
felmérés alapján nem volt rá igény és azt a tájékoztatást kapták, hogy ha az igényfelmérés 10% 
alatti értéket mutat, akkor nem gazdaságos az óvodai ügyelet fenntartása. A szülői megkeresésekből 
úgy vélem, hogy igen is lett volna arra igény, hogy az óvoda fogadja azokat a gyerekeket, akiket 
szüleik nem tudtak kire bízni a szünet miatt.

Szarvák  Imre: az  intézményvezetőtől  kérünk  egy  tájékoztatást,  hogy  milyen  rendszer  alapján 
alakítják az iskola-óvoda-bölcsőde szüneteit. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

216/2010. (XI.17.) KT határozat

Tájékoztatás kérésről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tarnai Mihály intézményvezetőtől 
tájékoztatást  kér  arról,  hogy  az  iskolai-óvodai-bölcsődei  szünetek  milyen  elv  alapján  kerülnek 
megállapításra és milyen rendszerben működnek.

Felelős: Tarnai Mihály intézményvezető.
Határidő: 2010. december 15.



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

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy a két ülés között történt tájékoztatóval kapcsolatban van-e további 
kérdés, hozzászólás? 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:
217/2010. (XI.17.) 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  együttműködési  megállapodásról  a  települési  és  a  kisebbségi  
önkormányzat között

Szarvák Imre: az együttműködési megállapodás tervezetét a tisztelt képviselők írásban megkapták. 
A kisebbségi önkormányzat elfogadta a tervezetet. A települési önkormányzat elviekben mindenben 
segíti a CKÖ-t, a tárgyi feltételek pedig ebben az évben kialakításra kerülnek.

dr. Kovács Kornél: a kisebbségi önkormányzatnak az lenne a kérése, hogy pontosítsuk le mit foglal 
magában a tárgyi eszköz biztosítása.

Szarvák Imre: köszönti Kökény Kálmánt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Elmondja, 
hogy biztosítva lesz számukra a Civilek Házában egy helyiség,  melyet  irodának használhatnak, 
ennek a rezsiköltségét nem kell megfizetniük, bérleti díjat nem kell fizetniük, továbbá számítógépet, 
fénymásolót, nyomtatót, faxkészüléket és az alapvető bútorokat biztosítjuk. Beköttetjük a telefont és 
az internetet. Az internet előfizetői díja 5.000.- Ft/hó, mely később kerül levonásra. Átadja a szót 
Kökény Kálmánnak.

Kökény  Kálmán: köszönt  mindenkit  elmondja,  hogy  a  két  önkormányzatnak  közös  a  célja,  a 
település  fejlesztése.  A kisebbségi  önkormányzat  nem  önös  érdekekből  jött  létre,  hosszú  távú 
együttműködést szeretne a települési önkormányzattal. Pályázatok benyújtásával próbálja segíteni a 
település lakosait, pl. A Debreceni Átképző Központ első szakma megszerzésére írt ki pályázatot, 
melyre sikeresen pályáztunk. Feltétele volt, hogy a CKÖ és a települési önkormányzat felvállalja a 
képzés helyének a biztosítását. 25 fővel indul a biztonsági őr képzés településünkön. A képzésben a 
8  általános  iskolai  végzettségűek,  az  érettségivel,  de  szakmával  nem rendelkezők  és  az  50  év 
felettiek vehetnek részt. Új pályázat beadását is tervezzük az átképző központhoz, házi gondozónő 
és csecsemőgondozó tanfolyam megszervezésére.

Zsoldi  Lajos: ha  van  lehetőség  én  ajánlanám,  hogy  más  irányú  képzésre  pályázzatok,  mint  a 
biztonsági őr tanfolyam, hiszen nagyon sok az ilyen végzettségű ember, aki nem talál munkát. 



Kökény Kálmán: a pályázatok egy séma alapján vannak meghirdetve, és a 8 legjobb eredménnyel 
végzetteknek vannak befogadó helyeik, melyet a Debreceni Átképző Központtal kapcsolatban álló 
cégek/intézmények biztosítanak, így lesz lehetőség az elhelyezkedésre. 

Dömők Istvánné: az együttműködési megállapodás, miért 5 évre szól?

Kökény Kálmán: ez az  idő nem töri  meg a CKÖ működését  a  választások után,  s  biztosítja  a 
folyamatos működőképességet. 

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  van-e  további  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja az együttműködési megállapodás tervezetét.

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
           megállapodás-tervezetben foglaltakat 7 igen szavazattal,

                      ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi 
           határozatot hozta:

218/2010. (XI.17.) KT határozat

Együttműködési megállapodás a települési és a kisebbségi önkormányzat között

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  és  a  kisebbségi 
önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a tervezetben foglaltak szerint elfogadta. 
A képviselő-testület  felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert  az együttműködési  megállapodás 
aláírására.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal.

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

Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

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

Szarvák Imre: az előterjesztést  nem kívánom kiegészíteni,  megkérdezi,  hogy van-e hozzászólás, 
kérdés? 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:

219/2010. (XI. 17.) KT határozat 

A 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  évre  vonatkozó  belső 



ellenőrzési tervet jóváhagyja és a belső ellenőrzés költségeit a 2011. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző 

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

Beszámoló  az  Önkormányzat  adóügyi  tevékenységéről,  az  adóbevételek  teljesítése  
érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról

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

Koczka László: ez év tavaszán volt arról szó, hogy készül egy kimutatás arról, hogy az iparűzési 
adó csökkentése, esetleg eltörlése milyen hatással lenne a település költségvetésére.

dr. Kovács Kornél: a kimutatás elkészült. Az iparűzési adóbevétel saját bevételnek számít, melyet 
hitelfelvételkor  megvizsgálnak  a  pénzintézetek.  Eltörlésére  egyenlőre  nincs  lehetőség,  mivel  a 
meglévő hitelszerződéseink kötnek. 

Szarvák Imre: az elkövetkező négy évben megpróbálunk olyan lehetőségeket kidolgozni, mellyel a 
meglévő  és  leendő  vállalkozásokat  tudjuk  segíteni  pl.  az  iparűzési  adó  csökkentésével,  esetleg 
eltörlésével,  ezekre  az  esetekre  megoldás  lehetne  ha  egy  szállítmányozási  cég  székhelyéül 
településünket  választaná,  akkor  a  tőle  befizetett  gépjárműadó  kompenzálhatná  az  iparűzési 
adóbevétel  kiesést,  vagy  hozni  egy  olyan  határozatot,  melyben  megszabjuk,  hogy  azok  a 
vállalkozások  amelyeknek  a  nettó  árbevétele  nem éri  el  az  1-2  millió  Ft-ot,  mentesüljenek  az 
iparűzési  adó  befizetése  alól.  Megkérdezi,  hogy  a  beszámolóhoz  van-e  hozzászólás,  kérdés, 
észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

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

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Önkormányzat  adóügyi  tevékenységéről,  az  adóbevételek  teljesítése  érdekében  tett  
intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  adóügyi 
tevékenységéről,  az  adóbevételek  teljesítése  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az  adóbevételek 
felhasználásáról szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
2.) Szarvák Imre polgármester, H.
3.) Tóth László vezető főtanácsos, H.
4.) Irattár, H.



Előterjesztés rendezvények támogatásáról

Szarvák Imre: az egyik rendezvény a szilveszteri bál. Hagyományoktól eltérően az idén nem rendez 
szilveszteri  mulatságot  az Ifjúsági  Egyesület.  Az Oktatási  Intézményekért  Alapítvány,  amelynek 
Jakusné  Vámos  Mária  képviselő  az  elnöke felvállalta,  hogy megszervezi  a  bált,  hiszen  ez  egy 
községi szintű rendezvény, ebben kérte az önkormányzat támogatását is.  A testületnek elvi döntést 
kell  hozni,  hogy  tud  a  bálról,  s  a  Tornatermet  ingyenesen  a  szervezők  rendelkezésre  bocsátja. 
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:
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Szilveszteri bál megtartásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Jászalsószentgyörgy Oktatási Intézményeiért Alapítvány által rendezett szilveszteri bált elviekben 
az  Önkormányzat  támogatja.  A támogatás  részeként  a  Tornatermet  ingyen  vehetik  igénybe  a 
szervezők.
Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő: 2010. december 31.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Jászalsószentgyörgy Oktatási Intézményeiért Alapítvány elnöke
4.) Tarnai Mihály intézményvezető, H.
5.) Képviselő-testület tagjai, H.
6.) Irattár, H.

Szarvák Imre: a másik rendezvény a Mikulás Kupa. A Sportegyesület kimagasló eredményt ért el az 
az idei évben, melyhez ezúton is gratulálunk. Ez az utóbbi 10-15 évben a legjobb eredményünk.

Koczka László: a Szentgyörgy Mikulás Kupa egy labdarúgó teremtorna, melynek megrendezéséhez 
nem áll elegendő anyagi forrás az egyesület részére, ezért kérjük az önkormányzat támogatását, 
melyre mindenkit szeretettel várunk.  Ezen a tornán venne részt a kajak-kenu válogatott is, akik már 
hagyományosan, évek óta ellátogatnak településünkre. 

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

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

                       nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Rendezvény támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Községi 



Sportegyesület által „Szentgyörgy Mikulás Kupa” elnevezésű teremtorna megrendezéséhez 90.000.- 
Ft támogatást biztosít. 

Felelős: Szarvák Imre
Határidő: 2010. december 04.

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

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


