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126/2010 Bölcsőde szakmai programjának elfogadásáról
127/2010 Belvízevetezéssel kapcsolatos kérelemről
128/2010 Önkormányzati utak karbantartásáról
8/2010 (VII.13.) KT rendelet

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010 
(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

129/2010 Belső ellenőrzési jelentésről



Jegyzőkönyv

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  július  12-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter,
Dr. Szögi Zoltán,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető,
Müller Attiláné intézményvezető,
Zsoldi Lajos,
Simon Károly bizottsági tagok,
Botos Gábor Sebők&Sebők Zrt. képviselője,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Dr. Tóth-Daru 
Péter  jelezte  távolmaradását,  Dr.  Gajdos  Géza,  Szabó  László  képviselők  nem  jelezték 
távolmaradásuk okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária 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:

119/2010 (VII.12.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Jakusné  Vámos Mária  és  Kátai 
Lajos személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri a napirendi pontokban a következő változást elfogadni: 2. napirendi pontként  az 
önkormányzati  épületek  világítás  korszerűsítését,  zárt  ülés  előtt  új  napirendi  pontként  a  belső 
ellenőri  jelentést  kéri  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 önkormányzati épületek világítás korszerűsítéséről
⁃ Előterjesztés közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kihirdetéséről
⁃ Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház tevékenységéről



⁃ Előterjesztés emléknappá történő nyilvánítás támogatásáról
⁃ Előterjesztés bölcsőde szakmai programjának elfogadásáról
⁃ Előterjesztés belvízelvezetéssel kapcsolatos kérelemről
⁃ Előterjesztés önkormányzati utak karbantartási munkálatairól
⁃ Előterjesztés 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról
⁃ Beszámoló belső ellenőrzési jelentésről

Zárt ülés:
⁃ Előterjesztés „Jászalsószentgyörgy községért díj” adományozásáról
⁃ Előterjesztés bérleti szerződés megszüntetéséről
⁃ Előterjesztés lakossági kérelemről
⁃ Előterjesztés lakossági ingatlan megvásárlásra történő felajánlásáról
⁃ Előterjesztés önkormányzati ingatlan bérbeadásáról

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

120/2010 (VII.12.) 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 kiegészíteném, hogy labdarúgóink a megyei II. osztályban 4. helyezést 
értek el. Ilyen jó eredményt focistáink már több éve nem értek el. Ezúton is gratulálunk nekik. 

Vigh Milkós: a külterületi utak járhatatlanok, ami most az aratás kezdetével gondot okoz.

Szarvák  Imre: azokról  a  konkrét  külterületi  utakról  várom  az  információt  a  képviselőktől, 
mezőőröktől, gazdáktól, melyek járhatatlanok. Tavaly óta az Agroszentgyörgy Kft. a legkritikusabb 
külterületi  utakat  próbálja  olyan  szintre  hozni,  hogy  el  lehessen  rajtuk  jutni  a  földekre.  A 
belvízvédekezésről és vis maior helyzetről írásban megkapták a tisztelt képviselők a tájékoztatómat. 
Várom a hozzászólásokat.

Dr. Szögi Zoltán: én még mindig úgy látom, hogy alapvető gond az, hogy a lakosság egy részének 
nem érthető, mit is takar az árkok tisztán tartása. Úgy gondolják, hogy ez az önkormányzat feladata.

Szarvák  Imre: a  lakosság  a  kötelezettségeiről  és  részleteiről  tájékoztatást  kapott.  A 
belvízvédekezésben a költségek legnagyobb részét a 25 ha befogadók vízfelületének szivattyúzása 
és  üzemanyagköltsége  tették  ki,  valamint  mintegy  40-50  helyszínen  kellett  kapu  és  gyalogos 
átjárókat átvágni és eredeti állapotba visszaállítani annak érdekében, hogy a befogadók irányába 
eljuthasson az évszázados rekordmennyiségű csapadék.  Az elavult belvízvédelmi rendszer állapotát 



folyamatosan az esőzések megszűnésével is javítani kell közösen a lakossággal összefogva annak 
érdekében,  hogy  a  sok  évtized  alatt  tönkrement  rendszer  újra  működőképessé  válhasson.  A 
védekezés  során  az  önkormányzat  és  tucatnyi  helyi  vállalkozó  működött  közre,  valamint  a 
polgárőrség, tűzoltóság és sokan mások. Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás, észrevétel, 
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:

121/2010 (VII.12.) 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 önkormányzati épületek világítás korszerűsítéséről

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

Szarvák Imre: köszönti Botos Gábort a Sebők&Sebők Zrt. képviseletében. Átadja neki a szót.

Botos Gábor: köszönt mindenkit, elmondja, hogy a Szemünk Fénye programhoz országosan már 
több mint 500 település csatlakozott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 50 településen kivitelezték 
már  a  világítás  korszerűsítést.  A  program  célja,  hogy  megfelelő  komfortérzet  alakítható  ki 
közbeszerzési  eljárás  nélkül,  csupán  képviselő-testületi  határozat  alapján.  A  községben  8 
intézményben végeztünk felmérést,  mely  alapján  megállapítható,  hogy a  lámpatestek  cseréjével 
43%-os  teljesítménymegtakarítás  érhető  el.  A beruházás  kezdő  önrészt  nem  igényel,  mivel  a 
CAMINUS Zrt. előfinanszírozza. A korszerű eszközök használatával elérhető megtakarítás és az 
eszközök,  berendezések  bérbevételének  ellenértékeként  az  önkormányzat  bérleti  díj  formájában 
fizeti meg a Szemünk Fénye program győztes konzorcium vezetőjének a CAMINUS Zrt.-nek a 
KEOP-2009-5.2.0/A  20%-os   támogatás  elnyerése  esetén.  A futamidőt  5-15  év  között  lehet 
választani,  s  ha a testület  pozitívan dönt a  programról,  2010. augusztus 20-ig megvalósítható a 
beruházás. A választott futamidőre vállaljuk a karbantartást is. A lámpatestek élettartama 9 év, míg 
az egyenes fénycsőé 10 év, s természetesen érintésvédelmi jegyzőkönyvet adunk. A bérleti díjat 
havi bontásban kell megfizetni, mely az inflációval emelkedik. Amennyiben a testület úgy dönt, 
hogy a leszerelt lámpatesteket nem akarja kiárusítani, az elszállításukról tudunk gondoskodni.

Koczka László: javaslom, hogy lépjünk bele a programba.

Kátai Lajos egyetért a javaslattal.

Szarvák Imre: a program haszna, hogy megfelelő világítás és megfelelő fényerősség lesz biztosítva 
az adott intézményekben. A kivitelező cég részéről most átadott dokumentum alapján javaslom a 
programhoz  való  csatlakozást  10  éves  futamidővel  úgy,  hogy  az  összes  felmért  intézmény 



szerepeljen benne: óvoda, Rákóczi úti iskola, Faluház, Könyvtár, Polgármesteri Hivatal felső szint, 
Tornaterem, Civilek Háza és a Szent Imre iskola. A kivitelezés 2010. augusztus 20-ig történjen meg. 
Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

122/2010 (VII.12.) KT határozat

Önkormányzati épületek világítás korszerűsítéséről

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározta,  hogy  világítás 
korszerűsítést hajt végre a Civilek Házában, a Faluházban, a Könyvtárban, a Rákóczi úti iskolában, 
az óvodában, a Polgármesteri Hivatal felső szintén, a Tornateremben és a Szent Imre iskolában. A 
felsorolt intézményekben a CAMINUS Zrt.(6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) a hivatkozott ajánlatában 
foglalt műszaki tartalomnak megfelelően saját beruházásként korszerű eszközöket telepít. 

1. A korszerű, energiatakarékos eszközöket az önkormányzat 10 év időtartamra a CAMINUS 
Zrt.-től a bérleti szerződésben foglaltak szerint bérbe veszi és üzemelteti.

2. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a CAMINUS Zrt. a 
KEOP-2009-5.2.0/A keretében pályázatot nyújt be támogatás elnyerése céljából beruházása 
megvalósításához. 

3. Az ajánlatban feltüntetett energia megtakarítást eredményező eszközöket az önkormányzat 
csak abban az esetben veszi bérbe, amennyiben a bérbeadó beruházása megvalósításához 
támogatásban részesül. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó szerződések aláírására.
Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő: 2010. augusztus 20.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) CAMINUS Zrt. 6000 Kecskemét, Izzó u. 2.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Irattár, H.

Előterjesztés közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kihirdetéséről

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság, mely egyben a közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsága is az 
alábbi  javaslatot  terjeszti  a  testület  elé.   A „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárás első rész vonatkozásában - faluközpont és a piactér - eredménytelen, mert az 
érvényes  ajánlatot  tevő  4-ÉK  Bt.  (5340  Kunhegyes,  Toldi  Miklós  út  9/a)  az  ajánlatkérő 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel nem tett megfelelő ajánlatot. A második 
rész - óvoda játszókertjének felújítása - vonatkozásában eredménytelen, mert nem érkezett érvényes 
ajánlat. Az ajánlati dokumentáció tartalmazta a beruházás becsült nettó értékeit  mind a két rész 
vonatkozásában munkanemenként, továbbá azt, hogy az elszámolható kiadás összege azt legfeljebb 
tíz százalékos mértékben haladhatja csak meg. Az ajánlattevők ezeket nem vették figyelembe, így a 
közbeszerzési eljárás eredménytelen. Ütemtervet kell kidolgozni arra, hogy a közbeszerzési eljárás 
mikor  legyen  újra  kihirdetve,  így  a  fejlesztés  megvalósítása  a  következő  ciklusra  marad.  A 



támogatás felhasználásának ideje két év. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

123/2010 (VII.12.) KT határozat

Közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kihirdetéséről

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Falumegújítás 
Jászalsószentgyörgyön” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi döntést hozta:

1. rész:

Az eljárás az első rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt 92.§ c) alapján,  mert az érvényes 
ajánlatot tevő ajánlattevő  az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
nem tett megfelelő ajánlatot.

Az első részre vonatkozó, tervezett anyagi fedezet összege nettó 34 649 785,- Ft.

2. rész:

Az eljárás a második rész vonatkozásában  eredménytelen, mert  a Kbt 92. § b) pontja  alapján 
kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.

Az eredményhirdetés időpontja: 2010. július 13. 10.00 óra.

A képviselő-testület elhatározza, hogy a közbeszerzési eljárás újrahirdetése érdekében ütemtervet 
dolgoz ki.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Képviselő-testület tagjai, H.
4.) Sansz Projekt Iroda Bt. 5100 Jászberény Thököly út 22.
5.) Irattár, H.

Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház tevékenységéről

Szarvák Imre: köszönti  Müller  Attilánét  a Könyvtár  vezetőjét.  Megkérdezi  tőle,  hogy kívánja-e 
kiegészíteni a beszámolót. Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Mivel jelentkezőt 
nem lát szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



124/2010 (VII.12.) KT határozat

Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház tevékenységről

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Községi  Könyvtár  és Faluház 
tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.

 3.) Müller Attiláné, Községi Könyvtár vezetője H.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Irattár H.

Előterjesztés emléknappá történő nyilvánítás támogatásáról

Szarvák Imre: a tisztelt képviselők írásban megkapták az anyagot, melyet nem kívánok kiegészíteni. 
Megkérdezi,  hogy van-e észrevétel,  hozzászólás,  javaslat?  Mivel jelentkezőt  nem lát  szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

125/2010 (VII. 12.) KT határozat

Emléknappá történő nyilvánítás támogatásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. trv. 101. §.” alapján felterjesztéssel fordul a Magyar Köztársaság Parlamentjéhez 
május 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánítása tárgyában.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. október 30.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) „Kun Összefogás” Konzorcium elnöke Ficsór József 6100 
Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Irattár, H.

Előterjesztés bölcsőde szakmai programjának elfogadásáról

Szarvák  Imre: 117/2010  számú  határozattal  döntött  a  képviselő-testület,  hogy  önálló  szakmai 
egységként  bölcsődei  csoportot  szándékozik  indítani  az  óvodában.  Működtetése  működési 
engedélyhez kötött,  előzetes egyeztetés már folyik az engedélyező hatóságokkal és a különböző 
hatóságokkal is.  Ennek részét képezi a bölcsődei szakmai program. A program tervezet elkészült, 
melyet  a  képviselők  írásban  megkaptak.  Várom  az  észrevételeket,  hozzászólásokat.  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.



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

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

126/2010 (VII.12.) KT határozat

Bölcsőde szakmai programjának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági 
Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény önálló  szakmai  egységeként  létrejövő 
bölcsőde szakmai programját megtárgyalta, elfogadja és hozzájárul a működési engedély kérelem 
benyújtásához Jászberény város jegyzőjéhez.

Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül: 1.) Jászberény Város Jegyzője, Jászberény, Lehel vezér tér 5.
2.) Bölcsődei Igazgatóság, Szolnok, Jósika út 4.   
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.

 4.) Tarnai Mihály intézmény-vezető, H.
5.) Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető, H.
6.) Irattár, H.

Előterjesztés belvízelvezetéssel kapcsolatos kérelemről

Szarvák Imre: az  előterjesztésben leírt  településrész csapadékvíz elvezetése régóta  probléma.  A 
mostani rekordmennyiségű csapadék hatására, sikerült részlegesen megoldani a belvízelvezetést, de 
ezen  túl  még  szükséges  a  területet  érintő  további  belvízvédelmi  fejlesztések  előkészítése. 
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat
        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

127/2010 (VII.12.) KT határozat

            Belvízevetezéssel kapcsolatos kérelemről

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hold és Vásár 
utca egyes lakói által benyújtott kérelemben foglaltak alapján, az eddig megtett intézkedéseken túl, 
belvízvédelmi rendszer  felújítására  vonatkozó tervet  és  koncepciót  készít  és  annak megfelelően 
beavatkozásokat végez az érintett településrész, minél jobb belvízelvezetése érdekében.
A  koncepció  kidolgozására  az  önkormányzat  100.000.-  Ft-ot  biztosít  a  vagyonüzemeltetési 
előirányzat terhére, felhatalmazza a polgármestert a koncepció kidolgozására és végrehajtására.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő:  2010.  augusztus  31.  belvízvédelmi  rendszer  (Hold,  Vásár  út)  felújítási  koncepció 
kidolgozására
                 2010. október 31. a koncepció végrehajtására.



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Hold út és Vásár út lakói, H.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Irattár, H.

Előterjesztés önkormányzati utak karbantartásáról

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

Szarvák Imre: a felmérések alapján elsősorban a hiányzó és megsüllyedt útfelületek kerülnének 
kijavításra  a  község  egész  területén.  A  javítási  feladatokra  árajánlatot  kértünk  be  három 
vállalkozótól, melyek közül a Baktató Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Felhívom a figyelmet, hogy a 
Fő út és a Rákóczi út belterületi szakaszai nem az önkormányzat kezelésében vannak, hanem az 
államéban,  a  szükséges  lépéseket  megtettük  annak  érdekében,  hogy  ezeken  az  utakon  is 
elinduljanak a javítási munkálatok. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

128/2010 (VII.12.) KT határozat

Önkormányzati utak karbantartásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Baktató Kft.-t 
(5100  Jászberény  Csángó  út  5.)  benyújtott  árajánlata  alapján  megbízza  Jászalsószentgyörgy 
belterületi útjainak javítási munkálataira.
A javítási  feladatokra  maximálisan  1,2  millió  Ft  használható  fel,  melyet  a  vagyonüzemeltetési 
előirányzat biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. augusztus 31.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.

                  3.) Baktató Kft. 5100 Jászberény, Csángó u. 5.
                4.) Képviselő-testület tagjai, H.

5.) Irattár, H.

Előterjesztés 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.



A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelt-tervezetben  
foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

8/2010 (VII. 13.) KT rendelet

Az  önkormányzat  és  intézményei  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2010  (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

( a 8/2010 (VII.13.) KT rendelet írásban mellékelve)

Beszámoló belső ellenőrzési jelentésről

Szarvák Imre: a belső ellenőrzés a Jászsági Többcélú Társulás keretein belül működik. A kiküldött 
anyagban olvasható a belső ellenőr átfogó jelentése és javaslatai, melyeket a képviselő-testületnek 
jóvá kell hagyni. Szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

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

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

129/2010 (VII.12.) KT határozat

Belső ellenőrzési jelentésről

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Község 
Önkormányzata  és  a  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek  2009.  évi  belső  ellenőrzési 
kötelezettségének teljesítéséről szó jelentést jóváhagyta, a benne foglalt javaslatokat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Képviselő-testület tagjai, H.
4.) Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény Szabadság tér 16.
5.) Irattár, H.

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


