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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 14-én megtartott ülésén 
felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

85/2010 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
86/2010 Napirend elfogadásáról
87/2010 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
88/2010 2010. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
89/2010 Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás felhasználásáról
90/2010 Közbeszerzést bonyolító megbízásról
91/2010 Kiviteli tervek készítésének megbízásáról
92/2010 Óvodai, bölcsődei csoport kialakításáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  április  14-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 önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Simon Károly,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

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

85/2010 (IV.14.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  és 
Szilágyi Péter személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Dömők Istvánné: javasolja zárt ülésen megtárgyalni Kaszab Lászlóné átmeneti segély kérelmének 
fellebbezési ügyét.

Szarvák Imre: a javasolt napirendi pontokban az alábbi változást kéri elfogadni. Az első napirend 
után a civil szervezetek megjelent képviselői tehetnek szóbeli kiegészítést benyújtott pályázatukhoz, 
melynek döntését zárt ülésen kérem megtárgyalni. Megkérdezi, hogy a napirendekhez van-e kérdés, 
javaslat. Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadásáról
⁃ Előterjesztés EMVA források felhasználásáról, előkészítéséről



⁃ Előterjesztés óvodai, bölcsődei csoport kialakításáról
Zárt ülés:

⁃ Előterjesztés civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról
⁃ Előterjesztés átmeneti segély fellebbezésének ügyében

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

86/2010 (IV.14.) 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 történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről

Szarvák  Imre: a  tájékoztatót  azzal  egészíteném  ki,  hogy  a  választás  nálunk  rendben  lezajlott. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés?
Koczka László: a térfigyelő rendszer csúszása, drágítja a költségeket?

Szarvák Imre: a kivitelezés költségeit nem drágítja. Arról van szó, hogy az EON és a MATÁV 
sajnos nem partnerek és ez nehezíti a helyszíneken az áramvételi lehetőségeket. 

Jakusné  Vámos  Mária: a  napi  pénzügyi  helyzetben  feltüntetett  községrendezési  terv  a 
falumegújítással kapcsolatos költség?

Szarvák Imre: nem ahhoz kapcsolódik.  Évekkel ezelőtt egy koncepció lett készítve tervezőiroda 
által  a  településre  vonatkozóan,  melyet  a  képviselő-testület  nem hagyott  jóvá.  Ki  nem fizetett 
kötelezettsége az önkormányzatnak.

Dr. Tóth-Daru Péter:  és a késedelmi pótlék mit takar?

Szarvák Imre: a helyi adók késedelmi kamata, mellyel a önkormányzatnak tartoznak. Megkérdez, 
hogy van-e még kérdés? 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:

87/2010 (IV.14.) 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: a  következő  napirendi  pont  előtt,  most  van  lehetősége  a  civil  szervezetek 
képviselőinek  kiegészíteni  pályázatukat,  akiket  köszönt.  Elmondja,  hogy  az  önkormányzatnak 
nehezebb éve van, mint eddig és így a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg is 14%-al 
csökkent az előző évhez képest.  A támogatás egy-egy adott szervezetnél jelentős segítség, vagy 
adott esetben a teljes létezést jelenti. Az önkormányzat részéről egy önként vállalt feladat, s a négy 
év  átlagát  tekintve  a  támogatási  összegek  megduplázódtak.  Átadja  a  szót  a  civil  szervezetek 
képviselőinek.

Pesti Róbert: a Jászföld Hagyományőrző egyesület elnöke vagyok, melynek jelenleg 60 tagja van, 
akik közül sokan jászalsószentgyörgyi lakosok. Egy nagyszabású rendezvényünk lesz május 15-16-
án, melyen a helyi Rozmaring Asszonykórus és Tóth Andrásné is fellép. A rendezvényt támogatja 
Jánoshida,  Jászboldogháza,  Jászberény,  Tápiógyörgye  s  reményeink  szerint  Jászalsószentgyörgy 
Önkormányzata  is.  A támogatási  összeget  díjak  és  a  fellépők  kifizetésére  kívánjuk  fordítani. 
Amennyiben Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata is támogatná a rendezvényt, akár itt is 
meg lehetne rendezni a jövőben a programsorozatot, mellyel a község hírnevét tudnánk emelni.

Zsoldi  Lajos: elmondja,  hogy  a  polgárőrséghez  csatlakoztak   a  településőrök,  a  mezőőrök,  a 
községgazdálkodási  csoport  tagjai  és  a  polgármester  s  így  megoldható,  hogy  minden  éjszaka 
működjön egy figyelőszolgálat,  mellyel a közbiztonság javítását szolgáljuk. Mivel igen magas a 
benzinköltség, és ha a támogatás mértéke az előterjesztésben szereplő összeg marad, akkor nem tud 
a polgárőrség minden éjszaka szolgálatot teljesíteni, csupán a hétből három napot. Természetesen 
más pályázati források is rendelkezésre állnak, de az is igen kevés. Javaslom a polgárőrség nevében, 
hogy  az  önkormányzat  a  szolgálati  gépkocsi  benzinköltségét,  meghatározott  km mennyiséggel 
finanszírozza.

Szarvák  Imre: a  polgárőrségre  mindig  szükség  lesz,  reménykedjünk  viszont  abban,  hogy  a 
rendőrség jobban fog működni. Mivel több jelentkezőt nem lát, megköszöni a hozzászólásokat és 
folytatja a napirendek megtárgyalását.

Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadásáról

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

Szarvák Imre: mint az anyagból is jól kitűnik, ebben az évben két dolog közbeszerzés-köteles az 
önkormányzatnak,  a  Vízmű  Kft.  üzletrészének  megvásárlása,  és  a  falumegújítás.  Szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



88/2010 (IV.14.) KT határozat

2010. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi közbeszerzési 
tervét.

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

Előterjesztés EMVA források felhasználásáról, előkészítéséről

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

Szarvák Imre: a tisztelt képviselők írásban megkapták az anyagot, várom a kérdéseket.

Dr.  Szögi  Zoltán: az  óvodai  játszókert  felújításra  még  nem  kaptunk  választ,  akkor  miért  kell 
döntenünk erről? 

Szarvák Imre: a  három fejlesztési  cél  közül a beruházások jellegét tekintve 2010-ben az óvoda 
fejlesztését és a faluközpont fejlesztését célszerű elkezdeni, 2011-ben pedig a piacteret. Figyelembe 
kell venni a fejlesztések önrészének összegét, ezért nem tudjuk egy évre ütemezni mind a hármat. 
Az  óvoda  és  a  faluközpont  fejlesztésének  önrésze  együttesen  annyi,  mint  a  piactér 
rekonstrukciójának  önrésze.  Továbbá  igazodni  kell  az  óvodai  szünethez,  s  el  kell  kezdeni  a 
támogatás felhasználását, mivel ennek is van határideje. Az óvodai játszókert és kerítés fejlesztése 
az önkormányzat kötelezettsége, mivel az ÁNTSZ az ott lévő eszközöket nem találta minősítettnek. 
A piac rekonstrukciója időben hosszabb és összetettebb s a parkoló kialakításának kérdése még nem 
dőlt  el.  A közbeszerzés  előkészítését  meg kell  kezdeni.  Szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben 
foglaltakat.

Dr. Gajdos Géza megérkezett.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

89/2010 (IV.14.) KT határozat

Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás felhasználásáról

Jászalsószentgyörgy Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy 2010.  évben a 
településközpont fejlesztése és az óvoda játszóterének fejlesztése illetve 2011-ben a meglévő piactér 
fejlesztése  elnevezésű  beruházásokat  tervezi  megvalósítani  a  135/2008  (X.18)  FVM  rendelet 
alapján Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető és elnyert támogatás felhasználásával.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos



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

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

90/2010 (IV.14.) KT határozat

Közbeszerzést bonyolító megbízásról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy a bekért három 
árajánlat alapján a 135/2008 (X.18) FVM rendelet alapján Falumegújításra és fejlesztésre igénybe 
vehető  és  elnyert  támogatás  felhasználásával  kapcsolatos  közbeszerzési  eljárás  teljes  körű 
lebonyolításával a SANSZ Projekt Iroda BT.-t (5100 Jászberény, Blénessy J. u. 24/F) bízza meg, 
melynek vállalási összege: 1.970.000.- Ft + 25% áfa, azaz bruttó: 2.462.500.- Ft.
Képviselőt-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó vállalkozási szerződés 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1 Szarvák Imre polgármester
2. Kovács Kornél jegyző
3. SANSZ Projekt Iroda BT.-t 5100 Jászberény, Blénessy J. u. 24/F.
4. Képviselő-testület tagjai H.
5. Irattár, H.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

91/2010 (IV.14.) KT határozat

Kiviteli tervek készítésének megbízásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy a bekért  árajánlat 
alapján a 135/2008 (X.18) FVM rendelet alapján Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető és 
elnyert támogatás felhasználásával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítésével Kimák Gyula tervező-
vállalkozót  (  5130 Jászapáti,  Kocsér  u.  21.)  bízza  meg,  melynek vállalási  összege:  1.200.000.- 
Ft+25% ÁFA, azaz bruttó: 1.500.000.- Ft
Képviselőt-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó vállalkozási szerződés 
aláírására.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos
Határozatról értesülnek: 1 Szarvák Imre polgármester

2. Kovács Kornél jegyző
3.  Kimák Gyula 5130 Jászapáti, Kocsér u. 21.
4. Képviselő-testület tagjai H.
5. Irattár, H.



Előterjesztés óvodai, bölcsődei csoport kialakításáról

Szarvák  Imre: megköszöni  Sándor  Erzsébet  tag-intézményvezetőnek  a  részletesen  kidolgozott 
tájékoztatót.  A  tegnapi  bizottsági  ülésen  felvetődött,  hogy  a  kiadások  mellett  nem  láttuk  a 
bevételeket.

Sándor  Erzsébet: sajnos  ezek  az  információk  még  nem állnak  rendelkezésemre.  Az I.  változat 
bevezetése a közoktatásról szóló törvény változása miatt kötelezővé válik, mely kimondja, hogy a 
2,5 évét betöltött gyermek felvehető az óvodába. Jelenleg 6 ilyen kisgyermek szülei igényelné ezt 
községünkben. Mindegyik változatnak vannak tárgyi és személyi feltételei, aminek meg kell felelni.

Szarvák Imre: az I. változat kötelező, s nálunk van is lehetőség a törvény betartására. Véleményem 
szerint a II. verzió az óvoda kihasználtságának növelését szolgálja, a III. verzió ahol a Bölcsőde és 
az Óvoda közös intézmény pedig finanszírozási  döntés kérdése.  Javaslom mind a három verzió 
további,  részletes  kidolgozását  április  28-ig.  Kérem az  intézményvezetőt,  hogy  a  kiadási  oldal 
mellett a bevételi oldalt is vezesse fel. 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:

92/2010 (IV.14.) KT határozat 

Óvodai, bölcsődei csoport kialakításáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az  óvodai, 
bölcsődei  csoport  kialakításával  kapcsolatban  felkéri  az  óvodai  tag-intézményvezetőt,  hogy  a 
tájékoztatóban szereplő I., II., III. változatot 2010. április 28-ig részletesebben dolgozza ki.

Felelős: Sándor Erzsébet óvodai tag-intézményvezető.
Határidő: 2010. április 28.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, H.
2.) Sándor Erzsébet tag-intézményvezető, H.
3.) Irattár, H.

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Szilágyi Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


