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

mutatója.

123/2011 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
124/2011 Napirend elfogadásáról
125/2011 Faluház klubszerű kialakításáról
126/2011 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
127/2011 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Gyermekjóléti és 

Gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
11/2011. (VI.16.) Önkormányzati Rendelet 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.  
(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

128/2011 A Jászsági Szolidaritási Alaphoz való csatlakozásról
129/2011 A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosításokkal  

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról



Jegyzőkönyv

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

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
Gál Zoltán bizottsági tag,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Nagy Péter körzeti megbízott,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

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

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

123/2011. (VI.16.) 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, Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  a  kiküldött  napirendi  pontokkal  kapcsolatban  van-e  kérdés, 
hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

− Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− Beszámoló  a  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat   Gyermekjóléti  és 

Gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
− Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 

4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
− Előterjesztés a Jászsági Szolidaritási Alaphoz való csatlakozásról
− Előterjesztés a REGIO-KOM Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Zárt ülés:
− Előterjesztés lakossági kérelemről



 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

124/2011. (VI.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

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: köszönti  Nagy  Péter  körzeti  megbízottat,  aki  a  közbiztonság  egyfajta  javítása 
érdekében javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kocsmák nyitva tartását lehetne egységesíteni. 

Nagy Péter: köszönt mindenkit, elmondja, hogy a környék településeinek képviselő-testülete már 
hozott olyan rendeletet, amely a kocsmák nyitva tartását egységesíti az adott településen, hétköznap 
21:00 óráig, hétvégén 22:00 óráig lehetnek nyitva.

dr.  Kovács  Kornél: településünkön  jelenleg  a  nyitva  tartás  a  benyújtott  kérelem  alapján  van 
meghatározva.

Szarvák Imre: sok a lakossági panasz arra vonatkozóan, hogy éjszaka a fiatalok nem megfelelően 
viselkednek.  A nyitva  tartás  szűkítésével  talán  ezen  tudunk  változtatni.  Erről  most  nem  kell 
döntenünk,  gondolatébresztőként  tájékoztattuk  a  tisztelt  képviselőket  erről.  Azt  az  álláspontot 
viszont nem tudom elfogadni, hogy azért jár a kocsmába a fiatalok egy része, mert nincs normális 
szórakozó hely a településen és nem tudnak hová menni. Nagyon sokan, például a tűzoltók, vagy a 
sportegyesület  tagjai  kulturáltan,  környezetüket  nem  zavarva  szoktak  szórakozni.  A Faluházat 
klubszerű  helyiségnek  kinyithatjuk,  ahová  bejárhatnának  a  fiatalok.  Természetesen  alkoholt 
árusítani ott nem lehetne. Elhelyezhetnénk biliárdasztalt és pingpong asztalt is. 

Jakusné Vámos Mária: a biliárdasztal nagyon jó ötlet, hiszen nagyon sok fiatal azt mondja, hogy 
azért jár a kocsmába, hogy tudjon biliárdozni. Pályázatként meg kell hirdetni a Faluház klubszerű 
üzemeltetésének lehetőségét, vagy ötleteket is lehetne gyűjteni a honlap segítségével. 

Vigh Miklós: szerintem nem lehet  elhanyagolni a fiatalokat,  helyet kell  biztosítani  számukra,  a 
Művelődési Házat kellene felújítani. 

Dömők Istvánné: az én véleményem is az, hogy a Faluházban kellene kialakítani egy olyan helyet, 
ahová szívesen bemennének a fiatalok. 

Szarvák Imre: javaslom, hogy a Faluházat rendezzük be klubszerűen és próbáljuk meg felruházni 
olyan  dolgokkal,  amik  vonzzák  a  fiatalokat.  Pingpong  asztalaink  vannak,  biliárdasztalt  kell 
vásárolnunk,  melyre  maximum  200.000.-  Ft-ot  fordítunk  a  civil  szervezetek  támogatására 



elkülönített keretből. Megkérdezi, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e észrevétel, hozzászólás? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  javaslatban  
foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

125/2011. (VI.16.) KT határozat 

Faluház klubszerű kialakításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a  Fő út  70/a 
szám alatt található Faluházat klubszerűen rendezi be, melyhez vásárol egy biliárdasztalt maximum 
200.000.- Ft értékig a civil szervezetek támogatására elkülönített keret terhére. 

Felelős:  Szarvák Imre polgármester.
Határidő: folyamatos.

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

Szarvák Imre: megkérdezi,  hogy a két  ülés között  tett  intézkedésekről,  fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja.

  A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban 
foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

126/2011. (VI.16.) 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

Beszámoló  a  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Gyermekjóléti  és  
Gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  a  beszámolóval  kapcsolatban  van-e  kérdés,  észrevétel?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban 
foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



127/2011. (VI.16.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Gyermekjóléti  és  Gyermekvédelmi  
feladatainak ellátásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Gyermekjóléti  és 
Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
4.) Palotainé Kormos Erika családgondozó, Helyben 
5.) Szolga Károlyné gyámügyi ügyintéző, Helyben
6.) Irattár, Helyben 

Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 
4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra 
javasolja.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  a 
rendelet-tervezetben foglaltakat. 

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
   foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
   nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

11/2011. (VI.16.) Önkormányzati Rendelet 

Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2011.  
(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A 11/2011. (VI.16.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

Előterjesztés a Jászsági Szolidaritási Alaphoz való csatlakozásról

Szarvák  Imre: a  képviselő-testület  elvi  hozzájárulását  adta  ahhoz,  hogy  az  Önkormányzat 
csatlakozzon a Jászsági Szolidaritási Alaphoz. Az alaphoz való hozzájárulás mértéke az iparűzési 
adóbevétel  5  ezreléke  lenne,  ami  101.515.-  Ft.  Véleményem  szerint  két  okból  is  hasznos  a 
kezdeményezés,  egyrészt  amennyiben  bármelyik  jászsági  önkormányzat  bajba  jut,  azonnali 
segítséget lehetne nyújtani az alapból, másrészt példamutató magatartást, hozzáállást  tanúsítanánk 
arról, hogy a jászsági önkormányzatok össze tudnak fogni, és nem egymás ellen, hanem egymásért 
tevékenykedünk.

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

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.



         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
      foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül  
         elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

128/2011. (VI.16.) KT határozat 

A Jászsági Szolidaritási Alaphoz való csatlakozásról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy csatlakozik  a 
Jászsági Szolidaritási Alaphoz és vállalja, hogy az Alapba egyszeri hozzájárulásként 2012. március 
31-ig  befizet  101.515.-  Ft  összeget,  ami  a  2010.  évi  iparűzési  adóbevételének  5  ezreléke.  A 
hozzájárulás összegét a 2012. évi költségvetésében biztosítja az Önkormányzat.

A  képviselő-testület  megbízza  Szarvák  Imre  polgármestert  az  Alaphoz  történő  csatlakozási 
megállapodás aláírásával.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül:       1.) Jászsági Önkormányzatok Szövetsége Jászberény, Szabadság tér 16.
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
5.) Irattár, Helyben 

Előterjesztés REGIO-KOM Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
      foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül  
         elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

129/2011.(VI. 16.) KT határozat

A  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulás  módosításokkal  egységes  
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglalt  felhatalmazás  alapján  a  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulásnak  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe foglalt  Társulási  Megállapodását  a  Társulási  Tanács  2011. 
május 20. napján hozott 17/2011.(V.20.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt 
írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza Dr. Knorr 
János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága (5002 
Szolnok,  Liget  út  6.)  és  a  helyi  önkormányzatok  feletti  törvényességi  felügyeletet  gyakorló 
szervezet felé történő benyújtására, és az eljárásban jogi képviselet ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Jelen  határozat  egy  példányát  kiadmányozni  rendeli  a  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális 
Szolgáltató Társulás részére.



Határidő: 2011. június 20.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) REGIO-KOM Társulás, Jászberény 5100 Jászberény Lehel vezér tér 

18.
5.) Dr. Knorr János ügyvéd irodája 5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 
6.) Irattár, Helyben 

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


