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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv határozatainak
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116/2011 Oktatási- nevelési intézmények átszervezésének lehetőségéről
117/2011 Jászsági Szolidaritási Alap létrehozásáról
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119/2011 Vis maior támogatási igény benyújtásáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  május  26-án  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Zsoldi Lajos,
Gál Zoltán bizottsági tagok,
Kökény Kálmán CKÖ elnök,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető, 
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Dömők Istvánné és Koczka László személyét javasolja.

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

112/2011. (V.26.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömők Istvánné és Koczka László 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: az  egyebek napirendi  pontban kérném megtárgyalni  a  Jászsági  Önkormányzatok 
Szövetségének kezdeményezését és a vis maior támogatási igény benyújtását. Megkérdezi, hogy a 
napirendi pontokkal kapcsolatban van-e további javaslat, észrevétel?

Koczka László: érkezett hozzám egy lakossági megkeresés, kérem ennek megtárgyalását.

Zsoldi Lajos: a polgárőrségnek lenne egy kérése  a képviselő-testület felé. 



Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

− Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− Előterjesztés  a  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Bölcsődei,  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény átszervezéséről
− Előterjesztés Jászsági Önkormányzatok Szövetségének kezdeményezéséről
− Előterjesztés lakossági megkeresésről
− Előterjesztés polgárőrség kérelméről
− Előterjesztés vis maior támogatási igény benyújtásáról

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

113/2011. (V.26.) 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

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: a tájékoztatót szóban terjesztem a tisztelt képviselő-testület tagjai elé tekintettel arra, 
hogy egy hete volt ülésünk. Az újságban tévesen jelent meg a vis maior támogatásunk elbírálásáról 
szóló hír, most 8.358.000.- Ft-ot ítéltek meg részünkre, a további benyújtott igényünk 4.783.000.- 
Ft. A tavalyi évről 8 millió Ft normatíva különbözet lett átutalva az önkormányzatunknak, mellyel 
jobb helyzetbe kerültünk pénzügyileg. Az Új Néplapban községünkről szóló cikk hatására a Hír TV 
Keresztmetszet  című  műsorának  szerkesztősége  megkeresett  engem,  hogy  felkeltettük  az 
érdeklődésüket  és  szeretnének  a  településen  forgatni.  Forgattak  az  iskoláról,  az  óvodáról,  a 
Vadasról,  a  sportról,  a  társadalmi  munkáról,  helyi  vállalkozókról,  polgárőrségünk  SZEM 
mozgalmáról. A kész anyagot jövő héten vasárnap sugározzák 18:00-19:00 óra között. Nagyon jó 
reklám ez településünknek, melynek költsége kb. 1 millió Ft lenne, ha az önkormányzat rendelésére 
készült volna. Lengyel testvértelepülésünktől kaptunk meghívást az új faluközpont és székelykapu 
avatására,  ami náluk nagy esemény június 18-ra,   akinek van kedve részt venni az eseményen, 
kérem jövő héten  jelezze  felém.  Megkérdezi,  hogy a  tájékoztatóval  kapcsolatban van-e kérdés, 
hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

114/2011. (V.26.) 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 Helyben 
2.) Jegyző Helyben 
3.) Irattár Helyben 

Előterjesztés  a  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Bölcsődei,  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú  
Művészetoktatási Intézmény átszervezéséről

Szarvák Imre: hónapok óta napirenden volt  az oktatási-  nevelési  intézményeink átszervezésének 
kérdése,  melynek  fő  szüksége  a  pénzügyi  finanszírozás,  hiszen  az  önkormányzatok  keresik  a 
lehetőséget arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnak minél több forrást lehívni az oktatási és nevelési 
intézmények  fenntartására.  Jelenleg  településünk  kihasználva  az  oktatási  társulás  előnyeit 
hozzávetőleg  30%-ot  tesz  hozzá  az  intézmények fenntartásához,  tehát  70%-át  tudjuk fedezni  a 
normatívákból. Ez számszerűsítve  azt jelenti, hogy 218 millió Ft összegű költségből 67 millió Ft-ot  
kell  hozzátenni.  Ezt  az  arányt  szeretnénk  növelni  az  állami  normatívák  javára.  Elindultak  a 
hivatalos  egyeztetések  a  lehetséges  átszervezésekkel  kapcsolatban,  melyek  eredményei 
folyamatosan  érkeznek  hozzánk.  Tápiógyörgye  képviselő-testülete  tegnap  döntött  arról,  hogy 
csatlakozni  kíván  a  társulásunkhoz.  Jászboldogháza  képviselő-testülete  elsősorban  a  jelenlegi 
intézményfenntartó  társulás  további  működése  mellett  döntött  Tápiógyörgye  csatlakozásával. 
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztésben  foglaltakat  és  javasolja  a  jelenlegi 
intézményfenntartó társulás további működését Tápiógyörgye Községgel kiegészülve. Én személy 
szerint támogatom a Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyhez döntések sora kapcsolódása várható a 
nyár folyamán. Megkérdezi, hogy a javaslatban foglaltakhoz van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

115/2011. (V.26.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza Közoktatási Intézményfenntartó Társulás bővítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  működjön 
tovább  a  Jászalsószentgyörgy,  Jászboldogháza  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás 
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat csatlakozásával.
A tápiógyörgyei  Kazinczy  Ferenc  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény, 
valamint a Kastélykert Óvoda  a Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tagintézményeiként fog tovább működni. 

A képviselő-testület  felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert  és dr.  Kovács Kornél jegyzőt  az 
átszervezéshez szükséges eljárások további lefolytatására. 

Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester és dr. Kovács Kornél jegyző 



Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jászboldogháza Önkormányzat Képviselő-testülete
4.) Tápiógyörgye Önkormányzat Képviselő-testülete
5.) Képviselő-testület tagjai Helyben 
6.) Irattár, Helyben 

Szarvák Imre: arról is hozzunk kell egy döntést, hogy a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott 
közoktatási intézményhez nem csatlakozunk. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

116/2011. (V.26.) KT határozat 

Oktatási- nevelési intézmények átszervezésének lehetőségéről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2011. augusztus 
1-jétől nem csatlakozik a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott Jászsági Közoktatási 
Intézményhez, vagyis nem adja át közoktatási intézményei fenntartási jogát a jelezett társulásnak.

Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága 

5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés Jászsági Önkormányzatok Szövetségének kezdeményezéséről

Szarvák Imre: a  Jászsági  Önkormányzatok Szövetségének elnöke kezdeményezett  összefogást  a 
kistérség 18 önkormányzata között egy Jászsági Szolidaritási Alap létrehozására melynek célja a 
kistérségben bajba jutott települések megsegítése kamatmentes hitel formájában. Jásztelek Község 
Önkormányzatának  esete  volt  a  létrehozás  indítéka.  Egyenlőre  elvi  nyilatkozatot  kell  tenni  a 
testületnek, hogy támogatja-e a kezdeményezést vagy sem.  A szabályozás részletei kidolgozás alatt 
állnak. Községünknek kb. 60.000.- Ft egyszeri befizetést jelentene. Én személy szerint támogatom 
az alap létrehozását. Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



117/2011. (V.26.) KT határozat 

Jászsági Szolidaritási Alap létrehozásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Jászsági 
Önkormányzatok Szövetsége kezdeményezésére Jászsági Szolidaritási Alap létrehozatalára.

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Eszes Béla JÖSZ elnöke
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés lakossági megkeresésről

Koczka László: egy idős házaspár kérését szeretném tolmácsolni, akik arra panaszkodnak, hogy a 
szomszédjuk portáját nem tartja rendben, teljesen elburjánzott a gaz és az utcafronton sem vágja a 
füvet.

Szarvák Imre: a kérelmet átadjuk jegyző úrnak, köztisztasági kérdés, amely hatósági ügy.

Előterjesztés polgárőrség kérelméről

Zsoldi  Lajos: a  hét  végén  tartják  Jászboldogházán  a  Hagyományok  Hétvégéje  elnevezésű 
rendezvényt, melynek biztosítására segítséget kértek a helyi polgárőrségtől is. Ehhez szükségünk 
lenne az önkormányzat Renault Thalia személygépkocsijára is, amennyiben a tisztelt testület ehhez 
hozzájárul.  

Szarvák Imre: részemről  nincs  akadálya  annak,  hogy a  gépkocsit  a  polgárőrség  rendelkezésére 
bocsássuk.  A  feltételem  az,  hogy  vagy  Simon  Károly  vagy  Zsoldi  Lajos  vezetheti  csak  az 
önkormányzat autóját. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
118/2011. (V.26.) KT határozat 

Polgárőrség kérelméről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő  Renault Thalia JIE-625 rendszámú személygépjárművét a polgárőrség használja 
a Jászboldogházán tartandó Hagyományok Hétvégéjén. A rendezvényen a gépjárművet Zsoldi Lajos 
és Simon Károly polgárőr vezetheti.

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



Előterjesztés vis maior támogatási igény benyújtásáról

Szarvák Imre: 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:

119/2011. (V.26.) KT határozat 

Vis maior támogatási igény benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior 
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz a 2011. február 07. 
napján elrendelt belvízvédelmi készültség indokolt védekezési kiadásainak részbeni támogatására, 
ugyanis saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2011. év %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 531.393.- Ft 10

Biztosító kártérítése 0.- Ft 0

Egyéb forrás 0.- Ft 0

Vis maior igény 4.782.532.- Ft 90

Források összesen 5.313.925.- Ft 100

A belvízvédelmi  készültség  védekezési  kiadásainak  fedezetét  az  Önkormányzat  részben,  10% 
önrész vállalásával a 9/2011 (II.15.)  Kormányrendelet  5.  § (2) bekezdés c.  pontja  alapján tudja 
vállalni.
A Képviselő-testület  a  saját  forrás összegét  az önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2011. évi 
költségvetéséről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

A benyújtási határidő: 2011. június 3.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
5.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
6.) Irattár, Helyben 



Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 18:25 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző 

Dömők Istvánné Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesít


