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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 16-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.
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50/2011 TIOP-1.1.1/07 „IKT eszközök központi beszerzése a Jászalsószentgyörgy, 

Jászboldogháza Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
közoktatási intézményekbe” című fejlesztés  közbeszerzési eljárás nyertes  
ajánlattevőjének kiválasztásáról

51/2011 Sportegyesület kérelméről



Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  március  16-án  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Gál Zoltán bizottsági tagok,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Kátai Lajos és 
Szilágyi  Péter  képviselők  jelezték  távolmaradásuk  okát.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Feketéné 
Laczlavik Ildikó és Koczka László személyét javasolja.

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

46/2011. (III.16.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  és 
Koczka László személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: elmondja, hogy a mai képviselő-testületi ülés rendkívüli. Kéri a napirend elfogadását 
az alábbiak szerint

− Új Alkotmánnyal kapcsolatos kérdések
− Előterjesztés polgárőrség kérelméről
− Előterjesztés  közbeszerzési  eljárás  eredményének  kihirdetéséről  a  TIOP-1.1.1/07  „IKT 

eszközök  központi  beszerzése  a  Jászalsószentgyörgy,  Jászboldogháza  Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott közoktatási intézményekbe” című fejlesztéssel 
kapcsolatban

− Előterjesztés sportegyesület kérelméről

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



47/2011. (III.16.) 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

Új alkotmánnyal kapcsolatos kérdések

Szarvák  Imre: a  Kormány  által  felállított  Nemzeti  Konzultációs  Testület  tagjai  arra  kérik  a 
képviselő-testületeket,  hogy segítsék munkájukat  az egész nemzetet  érintő közös ügyben,  az új 
alkotmány ügyében. Várják a képviselő-testületek javaslatait. Én javasoltam, hogy a magántulajdon 
és  köztulajdon  védelme  legyen  szent  és  sérthetetlen  és,  hogy  az  állami  (szociális)  támogatás 
megítélésének feltételei szigorodjanak, munkára képes támogatott személy semmilyen támogatást 
ne kaphasson feltétel nélkül.

Feketéné Laczlavik Ildikó: javasolnám, hogy minden állampolgár úgy vállaljon gyermeket, hogy 
elvárható neveléséhez meglegyenek a feltételek és ne járjon az alanyi jogú családi pótlék. 

Koczka László: javasolnám a kisebbségi szó eltörlését, a pozitív diszkrimináció megszüntetését.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e további javaslata a képviselő-testületnek. Mivel jelentkezőt 
nem lát,  szavazásra bocsátja a javaslatokban foglaltakat, melyek kerüljenek megfogalmazásra és 
megküldésre a Nemzeti Konzultációs Testületnek.

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

48/2011. (III.16.) KT határozat

Javaslatok az alkotmányhoz

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete elhatározza,  hogy az alábbi elvi 
javaslatokat küldi meg a Nemzeti Konzultációs Testületnek hivatkozással a testület megkeresésére, 
mellyel segítő szándékkal hozzá kíván járulni az alkotmányozó munkához. 

− A magán- és köztulajdon védelme legyen szent és sérthetetlen.
− Állami  (szociális)  támogatás  megítélésének  feltételei  szigorodjanak,  munkára  képes 

támogatott személy semmilyen támogatást ne kaphasson feltétel (közmunka) nélkül.
− Minden állampolgár úgy vállaljon gyermeket, hogy elvárható neveléséhez meglegyenek a 

feltételek.
− A  negatív  diszkrimináció  után  pozitív  diszkrimináció  szűnjön  meg  a  kisebbségek 

vonatkozásában  (például:  cigány  származású  tanuló  ne  kaphasson  származása  alapján 
támogatást,  vagy  egy  vállalkozó  munkahelyteremtés  céljából  ne  kaphasson 
többlettámogatást akkor, ha cigány kisebbségi alkalmazottat szándékozik foglalkoztatni). 



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

Előterjesztés Polgárőrség kérelméről

Szarvák Imre: javaslom a Polgárőrség benyújtott  kérelmének támogatását.  Szigorúan ellenőrizni 
fogjuk a szolgálati naplót és egy részletes beszámolót kérünk az egyesülettől. Szavazásra bocsátja a 
kérelemben foglaltakat.

  A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelemben
             foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

49/2011. (III.16.) KT határozat 

Polgárőrség kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Polgárőrség  által  benyújtott 
előleg iránti kérelemre 200.000.- Ft támogatást ítélt meg, mely a Civil Szervezetek támogatására 
elkülönített keretből kerül átutalásra.

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.) Polgárőrség, Helyben
5.) Pénzügy, Helyben 
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséről a TIOP-1.1.1/07 „IKT 
eszközök  központi  beszerzése  a  Jászalsószentgyörgy,  Jászboldogháza  Közoktatási  
Intézményfenntartó  Társulás  által  fenntartott  közoktatási  intézményekbe”  című  
fejlesztéssel kapcsolatban

Szarvák Imre: kéri a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadni, szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
foglaltakat.
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TIOP-1.1.1/07  „IKT  eszközök  központi  beszerzése  a  Jászalsószentgyörgy,  
Jászboldogháza  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  által  fenntartott  közoktatási  
intézményekbe”  című  fejlesztés   közbeszerzési  eljárás  nyertes  ajánlattevőjének  
kiválasztásáról



Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alábbi  döntést  hozza:  az 
összességében  legelőnyösebb  ajánlatot a  „UNIX  Rendszerház”  Informatikai  Kft.(5200 
Törökszentmiklós, Batthyány út 198.) ajánlattevő adta és megbízza a polgármestert és jegyzőt, hogy 
a vállalkozói szerződést az alábbi feltételekkel kösse meg: 

Ajánlattevő neve „UNIX Rendszerház” Informatikai Kft.
Székhelye 5200 Törökszentmiklós, Batthyányi út 198.
Ajánlati ár (nettó Ft ) 13.616.000.-
Szállítási határidő (napokban, minimum 45 
nap, maximum 60 nap) 

49

A második legkedvezőbb ajánlattevőnek a VATUKO Ingatlanfejlesztő Kft. (2740 Abony, Vasút út 
56.)
 nevezi meg az alábbiak szerint:

Ajánlattevő neve VATUKO Ingatlanfejlesztő Kft.
Székhelye 2740 Abony, Vasút út 56.
Ajánlati ár (nettó Ft ) 13.623.920.-
Szállítási határidő (napokban, minimum 45 
nap, maximum 60 nap) 
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Az összegzés megküldésének időpontja:  2011. március 16. 
Felelős: Szarvák Imre polgármester és dr. Kovács Kornél jegyző.
Szerződéskötés határideje: 2011. március 28.

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

Előterjesztés Sportegyesület kérelméről

Szarvák Imre: a Községi Sportegyesület 250.000.- Ft támogatási előleget kér a Civil Szervezetek 
pályázatának forrásából, a tavaszi bajnoki idény elmaradt kiadásainak kiegyenlítésére és a soron 
következő  mérkőzések  felmerülő  költségeire.  Javaslom  a  támogatás  megítélését.  Szavazásra 
bocsátja a kérelemben foglaltakat. 

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelemben
             foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

51/2011. (III.16.) KT határozat 

Sportegyesület kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Községi  Sportegyesület  által 
benyújtott  előleg  iránti  kérelemre  250.000.-  Ft  támogatást  ítélt  meg,  mely  a  Civil  Szervezetek 



támogatására elkülönített keretből kerül átutalásra.

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.) Községi Sportegyesület, Helyben
 5.) Pénzügy, Helyben 
 6.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt az ülést 18:00 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildió Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


