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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. március 29-én megtartott ülésén 
felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.
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66/2010 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
67/2010 Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. székhelyének meghatározásáról
68/2010 Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. átadás-átvételi eljárás bonyolításáról
69/2010 Zárt ülés tartásáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  március  29-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dr. Gajdos Géza alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter,
Dr. Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Simon Károly,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Dr. Tóth-Daru 
Péter jelezte, hogy később fog érkezni, Szabó László képviselő nem jelezte távolmaradásának okát. 
Dr.  Gajdos  Géza  alpolgármester  aláírta  a  jelenléti  ívet,  de  nincs  itt.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Dömők Istvánné és Kátai Lajos személyét javasolja. 

     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
                foglaltakat 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellen-
               szavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

64/2010 (III. KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Dömők Istvánné és Kátai  Lajos 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  mai  rendkívüli  képviselő-testületi  ülésre  a  Jászalsószentgyörgy 
Vízmű Kft. átadás-átvételi eljárásával kapcsolatban van szükség. Kéri a napirend elfogadását az 
alábbiak szerint:

⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Kft.  átadás-átvételének  előkészítéséről; 

ügyvezető, felügyelő bizottság megválasztásáról
Zárt ülés:

⁃ Előterjesztés ingatlanok vásárlásáról



    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
              foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                          nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

65/2010 (III.29.) 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: a testület írásos anyagot nem kapott, elmondja, hogy két fontos dolog történt. Az 
egyik,  hogy benyújtásra került  a  vis  maior  pályázat  2,8 millió Ft-os költséggel.  A másik,  hogy 
elkezdődött a települési faültetési program első üteme, önkormányzati döntés alapján. Összesen 60-
70 db fát  ültetünk  a  temetői  úthoz,  a  Tornateremhez,  a  Tűzoltószertárhoz,  a  játszótérhez és  a 
szökőkutas parkhoz. Amennyiben valakinek van további javaslata arra, hogy hová kerüljenek még 
fák, kérem szóljon. Elmondja, hogy rendszeres a temető és a Vadas park gondozása, valamint a 
Szent Imre iskola felújítása. A temetőben lévő kiszolgáló épület bontási engedélyezése folyamatban 
van. Megemlíti, hogy a szentgyörgyi labdarúgás támogatásának gyümölcse beérni látszik, mivel jól 
szerepel  a  csapat.  Megkérdezi,  hogy van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele,  hozzászólása.  Mivel 
jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
            foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

66/2010 (III.29.) 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  a  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  kft.  átadás-átvételének  előkészítéséről;  
ügyvezető, felügyelő bizottság megválasztásáról

Szarvák Imre: csütörtökön, április 1-én még egyszer össze kell ülnie a képviselő-testületnek, amikor 
már a tulajdonjog az önkormányzaté lesz, akkor lehet a tisztségekről - felügyelő bizottság tagjai, 
ügyvezető igazgató személye -  teljes jogkörrel szavazni. Ezekről a kérdésekről előzetesen most 
dönthetünk.  Az  üzletrész  adásvételi  szerződés  tervezete  elkészült,  melyet  a  képviselők  írásban 



megkaptak.  Ez  tartalmazza  a  vevő  és  az  eladó  jogait,  kötelezettségeit.  A  cég  székhelyével 
kapcsolatban a Pénzügyi Bizottsági ülésen Vigh Miklós javasolta a volt  Egészségház épületét  a 
Petőfi  úton.  A mostani  bérleti  szerződés  összege  80.000.-  Ft+  áfa/  hó,  mely  azonnali  hatállyal 
felmondható.  Az önkormányzatnak  a  későbbiekben lehet  olyan  döntése,  hogy a  cég  székhelyét 
áthelyezi.

dr. Kovács Kornél: technikailag jobb lenne ha a székhely az 53/a-ban szerepelne.

Vigh Miklós: mindenképpen olyan helynek kell lennie a székhelynek, ahol elfér az iroda, van elég 
hely az autóknak, a gépeknek. Alkalmas lenne erre a volt Bölcsőde épülete, ha egy kis ráfordítással 
felújítanánk. 

Szarvák Imre: céggel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? A szerződésekkel, átadás-átvétellel, 
követelésekkel,  kötelezettségekkel?  A  tervezett  kiadások  és  bevételek  a  kiküldött  táblázatban 
láthatók, ami az üzletrész adásvételi  szerződés mellékletét fogja képezni.  Ebből kitűnik, hogy a 
követelések meghaladják a kötelezettségek mértékét. A vételárban benne vannak a gépek és egyéb 
eszközök.  A  banki  kamat  és  tőketörlesztés  következő  részlete  júniusban  lesz  esedékes,  ami 
várhatóan 8 millió Ft. A szerződés aláírásától kezdjük a bankokat versenyeztetni.

Dr. Tóth-Daru Péter megérkezett.

Szarvák  Imre: holnap  10:00  órakor  lesz  a  szerződés  aláírásának  időpontja,  melyen  bármely 
képviselő megjelenhet, betekintést nyerhet a szerződés végleges mellékleteibe, valamint észrevételt 
tehet. Az önkormányzat hosszú távú érdeke áll szemben a 20 millió Ft-os vételárral. Most van az az 
időpont,  amikor az önkormányzat jogilag,  pénzügyileg és politikailag biztonságosan,  jogszerűen 
tudjuk átvenni a céget, melynek működése tisztábban látszik, mint ezelőtt. 2021-ben ha lejár a hitel, 
az  akkori  díjjak  jelentősen  csökkenhetnek,  addig  is  a  hitel  tőkéjének  és  annak  kamatainak 
csökkenése is enged majd egy kis mozgásteret a díjak megállapításánál. A jelenlegi gazdálkodás 
folytatása  mellett  az  önkormányzatnak  2015-ben  talán  lehetősége  lesz  a  Jászalsószentgyörgyi 
Vízmű kft.-ből  kivezetni  és átvállalni  a  hitelt.  Elsődleges cél,  hogy a díjak mértéke ne nagyon 
emelkedjen.  További  célok,  hogy  a  lakosság  azon  része  aki  nem  fizet  befizesse  a  díjakat, 
ösztönözzük  a  rácsatlakozást,  megszüntessük  a  rendszerbe  való  illegális  bebocsátást  és 
odafigyeljünk a vízlopásokra. Következetesnek kell lenni mindenben. Amennyiben az ügyvezető jól 
működteti a céget, plusszos is lehet. A mostani testület egy fél évre, a választásokig tud tervezni. Ez 
időre is célokat kell kitűzni  pl.: hogy a cégnek meglegyen az üzleti terve, megversenyeztessük a 
bankokat,  s  az  ügyvezető  részéről  megkapjunk  legalább  egy  beszámolót  a  cég  működéséről. 
Megkérdezi, hogy a cég székhelyével kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat? Szavazásra bocsátja a 
módosító javaslatot, mely szerint a székhely Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. legyen.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 
              foglaltakat 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 

                                  ellenszavazat  nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

67/2010 (III.29.) KT határozat

Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. székhelyének meghatározásáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. (székhely: 7754 Bóly, Hősök tere 12., cégjegyzék száma: 02-09-
071061) üzletrészének megvásárlása után Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. székhellyel működik. A 
képviselő-testület hozzájárul, hogy a változás az alapító okiratban átvezetésre kerüljön.



Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető igazgató

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

Szarvák Imre: az előterjesztés további részében személyi ügyekről lesz szó, javaslom ezeket zárt 
ülésen megtárgyalni. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

      A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 
              foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                          nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Szarvák  Imre: a  képviselő-testület  részéről  szükséges  egy  felhatalmazás,  melynek  alapján 
megtehetem a szükséges jognyilatkozatokat. Szavazásra bocsátja.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                             nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

68/2010 (III.29.) KT határozat

Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. átadás-átvételi eljárás bonyolításáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szarvák  Imre 
polgármestert Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. (székhely: 7754 Bóly, Hősök tere 12., cégjegyzék 
száma: 02-09-071061) üzletrészének megvásárlására szerződés, valamint a társaság hosszú lejáratú 
kötelezettségeivel  kapcsolatos  biztosítékokra  és  fedezetekre  vonatkozó  jognyilatkozatok 
megtételére  és  arra,  hogy  az  átadás-átvételi  eljárás  lebonyolításában  teljes  körűen  eljárjon  a 
képviselő-testület utólagos tájékoztatásával.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a változás az alapító okiratban átvezetésre kerüljön.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

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

69/2010 (III.29.) KT határozat

Zárt ülés tartásáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  zárt  ülésre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek:  1.) Képviselő-testület H.



2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömők Istvánné Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


