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(V.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  március  8-án  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter,
Dr. Szögi Zoltán,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Simon Károly,
Zsoldi Lajos bizottsági kültag,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik Ildikó és Dr. Tóth-Daru Péter jelezte távolmaradásának okát, Dr. Gajdos Géza és Szabó 
László nem jelezte távolmaradásának okát.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr.  Szögi  Zoltán és Vigh 
Miklós személyét javasolja.

     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
                foglaltakat 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellen-
               szavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

31/2010 (III.8.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szögi Zoltán és Vigh Miklós 
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 a közbeszerzési eljárás eredményének 
kihirdetése miatt van szokatlan időben. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Előterjesztés  közbeszerzési  eljárás  nyertes  ajánlattevőjének  kiválasztásáról,  s  a 

közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről
⁃ Előterjesztés a 2010. április 11. és 25.  napján tartandó országgyűlési  képviselő választás 

helyi szavazatszámláló bizottságai tagjainak megválasztásáról
⁃ Előterjesztés ingatlan lebontásában való közreműködésről
⁃ Előterjesztés szolgáltatási szerződés megkötéséről
⁃ Előterjesztés  az  Önkormányzati  vagyongazdálkodásáról  szóló  10/1992  (V.20.)  számú 

önkormányzati rendelet módosításáról



Zárt ülés:
⁃ Előterjesztés ingatlanok vásárlásáról
⁃ Előterjesztés ingatlan bérleti célra történő rendelkezésre bocsátásáról

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

32/2010 (III.8.) 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 két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: ez az időszak főleg a belvíz elleni védekezésről szólt. A folyamat két nagy csoportra 
volt  osztható:  a  befogadók mentesítésére  és  a  rendszer  hibáiból  adódó védekezésre.  A Csontos 
gödör befogadó képessége a jóléti  park kialakítása miatt,  töredékére csökkent.  A belvízvédelmi 
készültség 20 napig tartott. Amin lehet javítani, az a belterületen lévő csapadékvíz hálózat állapota, 
melyet  ebben az  évben minimális  anyagi  ráfordítással,  inkább kézi  munkával  elégséges  szintre 
fogunk hozni, melyhez  a lakosság együttműködése is elengedhetetlen. Továbbá hozzá kell kezdeni 
azon  külterületen  lévő  árkok  rendbetételéhez,  melyek  hozzánk  tartoznak.  A védekezés  során  a 
nagyobb problémát az jelentette, hogy voltak olyan lakosok, akik a belvizet a szennyvízelvezető 
rendszerbe engedték bele. Ezeket folyamatosan próbáltuk, próbáljuk kiszűrni. A rendszer nem arra 
készült, hogy jóval nagyobb mennyiséget szállítson. Ilyen megterhelés mellett össze is omolhat a 
rendszer és sokkal többet kell fizetnünk Szolnoknak a megnövekedett befogadott mennyiség miatt. 
Az illegális bebocsátás a rendszerbe szabálysértésnek minősül, kérem a tisztelt képviselőket, hogy a 
lakosságot tájékoztassák erről. Szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
          foglaltakat 8  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                      nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

33/2010 (III.8.) 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.

Szarvák  Imre: figyelembe  véve  azt,  hogy  a  védekezés  költségeit,  mely  kb.  4-5  millió  Ft,  az 



önkormányzat nem tudja felválani,  így vis  maior támogatás igénylésére pályázatot nyújtunk be. 
Szavazásra bocsátja a pályázat benyújtására tett javaslatot.

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

34/2010 (III.8.) KT határozat

Vis maior támogatás igény benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a vis maior 
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz a 2010. február 17. 
napján elrendelt belvízvédelmi készültség indokolt védekezési kiadásainak részbeni támogatására.

A belvízvédelmi  készültség  védekezési  kiadásainak  fedezetét  az  Önkormányzat  részben,  10% 
önrész vállalásával  a  8/2010 (I.28.)  Kormányrendelet  5.  §  (2)  bekezdés  c.  pontja  alapján  tudja 
vállalni.
A Képviselő-testület  a saját  forrás összegét  az  önkormányzat  és költségvetési  szervei 2010. évi 
költségvetéséről szóló 3/201 (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. március 26.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) MÁK Szolnoki Igazgatóság
4.) ÉARÁH JNSZ-megyei Kirendeltség
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  közbeszerzési  eljárás  nyertes  ajánlattevőjének  kiválasztásáról,  
közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről

Szarvák Imre: a Bíráló Bizottság a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról, 
közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről az alábbi javaslatokat hozta a Képviselő-testület 
részére: nyertes ajánlattevő neve: Délvíz Zrt., 7754 Bóly, Hősök tere 8/c.;ellenszolgáltatás összege: 
nettó 20.000.000.- Ft. Az önkormányzat pénzügyileg most erősödött meg ehhez a lépéshez, mivel a 
Víziközmű  Társulat  megszűnésével  a  beruházáshoz  felvett  hitelnél  már  nem kezesek  vagyunk, 
hanem visszafizetők. Most fogjuk a tulajdonjogot megszerezni, 20 millió Ft-ért egy működő céget 
veszünk át. 2010-2015 között nem várható, hogy olcsóbbak lesznek a díjak, 2015-től viszont már 
várható  a  csökkenés  abban  az  esetben,  ha  az  önkormányzat  figyelembe  veszi  a  hosszú  távú 
célkitűzést és kivezeti a hitelt a cégből, valamint a fennmaradó részt átvállalja. Ez csak további 
hasonló  jó  gazdálkodással  lehetséges.  A tőke  március  végére  már  csak  191  millió  Ft  lesz.  A 
közbeszerzési  döntőbizottság  a  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatban  nem  élt  kifogással.  A 
következő testületi ülésen fogjuk átvenni részletesen a szerződést,  a banki ajánlatot,  a felügyelő 
bizottság megválasztását, az ügyvezető igazgató kinevezését.

Jakusné Vámos Mária: én javaslom a felügyelő bizottság létrehozását.

Szarvák  Imre: biztatok  minden  képviselőt,  hogy  a  felügyelő  bizottságban  vegyen  részt.  A cég 
árbevétele hozzávetőleg 90 millió Ft egy évben. Az üzleti tervben a következő fél év működését 



lehet  meghatározni,  fontos,  hogy a  kötelezettségeit  tudja  a  cég fizetni,  nagy tervekben ebben a 
ciklusban  már  nem  igazán  érdemes  gondolkodni.  Megkérdezi,  hogy  van-e  további  kérdés, 
észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 8  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
     

35/2010 (III.8.) KT határozat

Közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Jászalsószentgyörgyi  Vízmű 
Koncessziós   Közmű  Üzemeltető  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (7754  Bóly,  Hősök  tere  12., 
képviseli:  Inkeller  Zoltán  ügyvezető,  cégjegyzékszám:  02-09-071061)  100%-os  üzletrészének 
átruházása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi döntést hozta: 

Nyertes ajánlattevő neve: Délvíz Zrt., 7754 Bóly, Hősök tere 8/C.
Ellenszolgáltatás összege: nettó 20.000.000.- Ft

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész-adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. március 30.

Határozatról értesül: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Délvíz Zrt., Bóly Hősök tere 8/c 7754
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Irattár, Helyben

dr.  Kovács Kornél: a közbeszerzési  eljárás eredményhirdetése az összegzés alapján: a nyertes a 
Délvíz Zrt., 7754 Bóly, Hősök tere 8/c.

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.
Jakusné Vámos Mária távozott az ülésről.

Előterjesztés a 2010. április 11. és április 25. napján tartandó országgyűlési képviselő 
választás helyi szavazatszámláló bizottságai tagjainak megválasztásáról

dr. Kovács Kornél: most kisebbségi SZSZB tagot is választunk.

Dömők Istvánné: a könyvtárban miért kell több tagot választani?

dr. Kovács Kornél: a könyvtár van kijelölve arra, hogy a más településen bejegyzett szavazók ha 
Szentgyörgyön akarnak szavazni, megtehessék.

Szarvák  Imre: ezek  a  választott  tagok,  a  pártok  a  szavazatszámláló  bizottságba  tagokat 
delegálhatnak. Mivel több hozzászólás nem volt szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben



         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

36/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

001 számú szavazókör elnökének
Kovácsné Nagy Gizella, Jászalsószentgyörgy, Kossuth út 4.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Kovácsné Nagy Gizella, Helyben, Kossuth út 4.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

     
          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben

         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

37/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

001 számú szavazókör elnökhelyettesének
Kátai Béláné, Jászalsószentgyörgy, József A. út 2/a

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Kátai Béláné Helyben, József A. út 2/a
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

38/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 



évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

001 számú szavazókör tagjának
Halláné Ronyecz Ilona Jászalsószentgyörgy, Arany J. út 10.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Halláné Ronyecz Ilona, Helyben, Arany J. út 10.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

39/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

001 számú szavazókör póttag/kisebbségi SZSZB tagjának
Balogh Anikó Jászalsószentgyörgy, Tompa u. 7.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Balogh Anikó Helyben, Tompa út 7.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

40/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

001 számú szavazókör póttag/kisebbségi SZSZB tagjának
Balogh Zsuzsanna Jászalsószentgyörgy, Kölcsey út 45.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben



2.) Balogh Zsuzsanna, Kölcsey út 45.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

            A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

41/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

002 számú szavazókör elnökének
Tóth Imréné Jászalsószentgyörgy, Somogyi út 16.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Tóth Imréné Helyben, Somogyi út 16.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

           A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

42/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

002 számú szavazókör elnökhelyettesének
Fekete Imréné  Jászalsószentgyörgy,  Széchenyi út 17.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Fekete Imréné Helyben, Széchenyi út 17.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

            A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

43/2010 (III.8.) KT határozat



Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

002 számú szavazókör tagjának
Balla Imréné Jászalsószentgyörgy, Ady E. út 2.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Balla Imréné Helyben, Ady E. út 2.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

            A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

44/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

002 számú szavazókör póttag/kisebbségi SZSZB tagjának
Bathó Imréné Jászalsószentgyörgy, Arany J. út 8/c

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Bathó Imréné Helyben, Arany J. út 8/c
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

                                            A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

45/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

002 számú szavazókör póttagnak
Tóthné Nagy Gizella Jászalsószentgyörgy, Ságvári út 6/a



szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Tóthné Nagy Gizella Helyben, Ságvári út 6/a
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

                    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

46/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

003 számú szavazókör elnökének
Müller Attiláné Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 54.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Müller Attiláné Helyben, Rákóczi út 54.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

47/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

003 számú szavazókör elnökhelyettesének
Bajzáth Antalné Jászalsószentgyörgy, Arany J. út 55.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.)Bajzáth Antalné Helyben, Arany J. út 55.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben



         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

48/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

003 számú szavazókör tagjának
Jakab Ferencné Jászalsószentgyörgy, Fő út 49/a

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Jakab Ferencné Helyben, Fő út 49/a
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

49/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

003 számú szavazókör tagjának
Weiszmüller Lászlóné Jászalsószentgyörgy, Mikes út 16.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Weiszmüller Lászlóné Helyben, Mikes út 16.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

           A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

50/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról



Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

003 számú szavazókör tagjának
Pogányné Gál Judit Jászalsószentgyörgy, Fő út 11.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Pogányné Gál Judit Helyben, Fő út 11
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

51/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

003 számú szavazókör póttag/kisebbségi póttagjának
Markó Judit Jászalsószentgyörgy, Bacsó B. út 19.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Markó Judit Helyben, Bacsó B. út 19
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

52/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

003 számú szavazókör póttag/kisebbségi póttagjának
Szarvák Mónika Jászalsószentgyörgy, Vásár út 11.

szám alatti lakost megválasztotta.



Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Mónika Helyben, Vásár út 11.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

53/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

004 számú szavazókör elnökének
Tóth Miklósné Jászalsószentgyörgy, Fő út 142.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Tóth Miklósné Helyben, Fő út 142.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

                     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

54/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

004 számú szavazókör elnökhelyettesének
Czakó Ignácné Jászalsószentgyörgy, Somogyi út 4.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Czakó Ignácné Helyben, Somogyi út 4.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben



         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

55/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

004 számú szavazókör tagjának
Sallai Gáborné Jászalsószentgyörgy, Csokonai út 5.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Sallai Gáborné  Helyben, Csokonai út 5.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

56/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:

004 számú szavazókör póttagjának
Göblyös Lászlóné Jászalsószentgyörgy, Táncsics út 6/a

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Göblyös Lászlóné Helyben, Táncsics út 6/a
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

57/2010 (III.8.) KT határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján:



004 számú szavazókör póttagjának
Nagy Anett Jászalsószentgyörgy, Arany J. út 26.

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Nagy Anett Helyben, Arany J. út 26.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) OEVI, Jászapáti

Előterjesztés ingatlan lebontásában való közreműködésről

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

Szarvák Imre: az előterjesztést annyiban egészíteném ki, hogy az önkormányzat újabb részt vállal a 
temető rehabilitációjából a javaslat  szerint.  Részünkről ez egy felajánlás. Tervet kell  készíteni a 
temető fejlesztésére vonatkozóan, mely tartalmazza a közép távon megvalósítható elképzeléseket, 
ilyen pl. a parkoló kialakítása, a kerítés, utak, járdák, ravatalozó felújítása. Az épületet valóban nem 
érdemes már felújítani, ezért javaslom az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

58/2010 (III.8.) KT határozat

Ingatlan lebontásában való közreműködésről

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja Pásztor Paszkál plébános 
ajánlatát a temető főbejáratánál lévő ingatlan lebontására vonatkozóan, tehát a bontási anyagokért 
cserébe  az  ingatlant  lebontja  és  vállalja  az  ezzel  járó  adminisztratív  költségeket,  és  megbízza 
Gattyán István tervezőt a bontási dokumentáció elkészítésére.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. április 30.

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) Pásztor Paszkál plébános, H.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
4.) Gattyán István tervező Jászberény, Kakukk u. 3.
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés szolgáltatási szerződés megkötéséről

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: közvilágítási szerződésről van szó, a cég az E-ON csoport tagja, tehát ez egy formai 
dolog. Változik a karbantartás módja. Településünkön 662 db fényforrás van, ezt kellene 700 db-ra 
fejleszteni, mert igény az lenne rá. Egy fényforrás viszont 150.000.- Ft-ba kerül. Mivel hozzászólás 



nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

59/2010 (III.8.) KT határozat

Szolgáltatási szerződés megkötéséről

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  felhatalmazza  Szarvák  Imre 
polgármestert a közvilágítás aktív berendezések használatára vonatkozó szerződés megkötésére és 
aláírására az EH-SZER Kft.-vel (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.).

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) EH-SZER Kft. 9027 Győr, Kandó K. u. 13.
4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés az Önkormányzati vagyongazdálkodásáról szóló 10/1992 (V.20.) számú  
önkormányzati rendelet módosításáról

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

dr.  Kovács  Kornél: a  rendeletet  a  Faluház  miatt  kell  módosítani,  így  terhelhetővé  válik, 
forgalomképessé lesz nyilvánítva.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
   foglaltakat 7  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

               nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

4/2010 (III.12.) KT rendelet

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  vagyongazdálkodásáról  szóló  10/1992  
(V.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(4/2010 (III.12.) KT rendelet írásban mellékelve)



Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dr. Szögi Zoltán Vigh Miklós
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


