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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

42/2011 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
43/2011 Napirend elfogadásáról
44/2011 Szándéknyilatkozat adásáról a Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, 

Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Jászsági Többcélú Társulás 
fenntartásába történő átadásáról

45/2011 Szándéknyilatkozat adásáról a Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, 
Iskolai  és  Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény Római Katolikus Egyház  
fenntartásába történő átadásáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  február  23-án  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, teljes a létszám. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária 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:

42/2011. (II.23.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Jakusné  Vámos Mária  és  Kátai 
Lajos személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: elmondja, hogy a mai képviselő-testületi ülés rendkívüli, melynek egyetlen napirendi 
pontja van. Kéri a napirend elfogadását.

− Tájékoztató oktatási és óvodai nevelési feladatok ellátásának hatékonyabb és fenntarthatóbb 
irányairól

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

43/2011. (II.23.) 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.

Szarvák Imre: a napirend megtárgyalása előtt tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet,  hogy a 
sorozatos  betöréses  lopások  ügyében  5  helyi  személyt  letartóztattak.  Ők  voltak  azok,  akik  az 
iskolába is behatoltak. A nyomravezetői díj is segített a felderítésben, melyet a rendőrséggel történő 
egyeztetést  követően módosítottunk 50.000.-  Ft+járulékokra,  mivel  100.000.-  Ft-os díjat  az élet 
elleni  bűncselekmények  nyomravezetőinél  szoktak  felajánlani.  A közbiztonság  megszilárdítása 
községünkben jó irányba halad. 

Tájékoztató  oktatási  és  óvodai  nevelési  feladatok  ellátásának hatékonyabb  és  
fenntarthatóbb  irányairól

Szarvák  Imre: községünkben  a  jelenlegi  sajnálatos  országos  tendenciának  megfelelően  egyre 
kevesebb gyermek születik, és így az oktatásban résztvevő gyermekek szám is csökken. Az iskolai 
osztályok  gazdaságilag  egyre  kedvezőtlenebb  feltételek  között finanszírozhatóak.  Véleményem 
szerint kétféle szemlélettel lehet ezt a helyzetet kezelni, amely sajnos a környék minden településére 
jellemző. Tudomásul venni a gyermeklétszám csökkenését, és annak megfelelően „csökkenteni” az 
iskolát,  és  továbblépni  nagyobb  társulás  felé,  vagy  valamilyen  plusz,  egyedi  jelleg,  ami  a 
településen kívül is vonzóvá tenné az iskolánkat. Ilyen lehetőség lehetne például az egyházi iskola 
létrehozása, melynek szellemisége, színvonala garancia lehet a környező településeken élő szülők 
számára is. Az a kérdés, hogy milyen irányba induljunk el.

dr.  Kovács  Kornél: véleményem szerint  a  jelenlegi  intézményfenntartó  társulás  fennmaradására 
minimális az esély, hiszen Jászboldogháza kedvező feltételekkel tud belépni a  Jászsági Többcélú 
Társulás által fenntartott Jászsági Közoktatási Intézménybe.

Koczka László: abban az esetben, ha belépünk a társulásba várható az iskolában létszámleépítés? A 
többi községnek mi az érdeke abban, hogy minél többen lépjenek be a társulásba?

dr. Kovács Kornél: a jelenlegi Jászsági Közoktatási Intézmény központja Jászdózsa nem kapja meg 
a tagintézményi normatívát az államtól, ezért a társulásban lévő többi települések közös költségként 
fizeti meg ezt az összeget, hogy Jászdózsa ne szenvedjen hátrányt. Azzal, hogy más település belép 
a  társulásba,  ez  a  költség  csökkenne  minden  település  tekintetében.  A  pedagógusi  létszám 
gyermekektől függ s nem attól, hogy társulásban működik-e az intézmény vagy sem. 

Feketéné Laczlavik Ildikó: Tarnai Mihály intézményvezetőt kérdezném, hogy véleménye szerint 
melyik megoldás lenne a legjobb?

Tarnai  Mihály: két  lehetőség van a továbblépésre,  belépni  a  Jászsági  Közoktatási  Intézménybe, 
vagy pedig egy pluszt adni az intézménynek, hogy vonzóvá váljon, mely lehetőség véleményem 
szerint távolabbra mutató lehetne. 

Feketénél Laczlavik Ildikó: véleményem szerint az egyházi iskola megosztaná a községet.

Jakusné Vámos Mária: vonzóbb lehetne az iskola például a jászladányi gyerekek számára, ha a 
reggeli buszjárat Jászladányról beérne a tanítás kezdetére. Most is járnak át gyerekek, de sajnos a 
buszközlekedés miatt az első óra elejéről mindig elkésnek. Szászberek  úgy oldotta meg a bejáró 
gyerekek utaztatását,  hogy a busz az iskola előtt  teszi  le  a gyerekeket  időben.  Amikor a szülő 
választ, hogy hová írassa be a gyermekét ezt is figyelembe veszi. 



dr. Kovács Kornél: véleményem szerint az egyházi iskola vonzó lenne, hiszen mindig egy pluszt, 
garanciát, színvonalat, megbízhatóságot jelentett és jelent a szülők és gyermekek felé. Ezzel tudna 
kitűnni községünk.

Feketéné Laczlavik Ildikó: nekem mind a két lehetősséggel szemben vannak fenntartásaim.

Dömők Istvánné: Jászboldogházát is meg kell kérdezni a döntés előtt.

Szarvák Imre: tekintettel arra, hogy még nincs kellő információ ahhoz, hogy megalapozottsággal 
születhessen döntés a Többcélú Társulás vagy Egyház által történő fenntartás mellett, ezért lenne 
szükséges egy elvi szándéknyilatkozatra, hogy mind a két irányból elkezdjük az információgyűjtést 
tárgyalások útján. Megkérdezi, hogy van-e további 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:

44/2011. (II.23.) KT határozat 

Szándéknyilatkozat adásáról  a Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai,  Iskolai és  
Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény  Jászsági  Többcélú Társulás  fenntartásába történő  
átadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ezennel  kinyilvánítja  elvi 
szándékát  arra  vonatkozóan,  hogy  a  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Bölcsődei,  Óvodai,  Iskolai  és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézményt  átadja  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  fenntartásába  és 
felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  tárgyalások  megkezdésére.  A  szándéknyilatkozat 
alapján a Képviselő-testület semmilyen kötelezettséget nem vállal az átadásra, a szándéknyilatkozat 
csak a tárgyalások megkezdésére jogosít.

Határozatról értesül:       1.) Jászsági Többcélú Társulás, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
      2.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza

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

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
        foglaltakat 6 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett, ellenszavazat
        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

45/2011. (II.23.) KT határozat

Szándéknyilatkozat adásáról  a Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai,  Iskolai és  
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Római  Katolikus  Egyház  fenntartásába  történő  
átadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  ezennel  kinyilvánítja  elvi 
szándékát  arra  vonatkozóan,  hogy  a  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Bölcsődei,  Óvodai,  Iskolai  és 



Alapfokú  Művészetoktatási  Intézményt  átadja  a  Római  Katolikus  Egyház fenntartásába  és 
felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  tárgyalások  megkezdésére.  A  szándéknyilatkozat 
alapján a Képviselő-testület semmilyen kötelezettséget nem vállal az átadásra, a szándéknyilatkozat 
csak a tárgyalások megkezdésére jogosít.

Határozatról értesül:       1.)  Római Katolikus Egyház, Egri Főegyházmegyei Hatóság
      2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben

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

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt az ülést 19:15 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


