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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 7-
én megtartott rendkívüli ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített 

jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

1/2009 Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról
2/2009 Napirend elfogadásáról
3/2009 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb 

eseményekről
4/2009 Pályázat benyújtásáról



Jegyzőkönyv 

Készült: a községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. január 7-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dr. Gajdos Géza,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szabó László,
Szilágyi Péter,
Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vígh Miklós önkormányzati képviselők,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Tóth Tibor városgazdálkodási csoport,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés határozatképes,  Kátai  Lajos 
később érkezik az ülésre. Jegyzőkönyvhitelesítőnek Dr. Gajdos Géza és Feketéné Laczlavik Ildikó 
személyét javasolja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban foglaltakat 
9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadt 
és az alábbi határozatot hozta:

1/2009. (I. 7.) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyvhitelesítőnek  Dr.  Gajdos  Géza  és 
Feketéné Laczlavik Ildikó személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

− két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− pályázat benyújtásáról

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

2/2009. (I. 7.) KT határozat 

Napirend elfogadásáról



A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta.

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

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: Sas Dezső tevékenységével kapcsolatban elmondta, hogy az idén ki lett helyezve egy 
vendégkönyv, amit körbead a képviselőknek. A nádvágással kapcsolatban elmondta,  hogy minél 
hatékonyabban, minél kisebb befektetéssel kell végrehajtani.

Dr. Gajdos Géza: mekkora területről van szó, ezzel a vágó eszközzel egy ember mennyit tud levágni 
egy nap alatt?

Tóth Tibor: 5 ha területről van szó, ha sűrűbb, vagy szemetes a nád akkor kevesebbet, de pontosan 
nem lehet megmondani.

Szabó László: a környéken lakókat is be lehetne vonni a nádvágási munkákba.

Kátai Lajos megérkezett az ülésre.

Szabó László: véleménye szerint hétvégéken is lehetne dolgozni, mivel a hideg idő nem sokáig tart.

Szarvák Imre: idény jelleggel be lehet vonni 5 embert.

Szabó László: ha a lakók hétvégén vállalnának társadalmi munkát, akkor az önkormányzat dolgozói 
is jönnek?

Tóth  Tibor: ha  a  lakók  is  jönnek  akkor  az  önkormányzati  dolgozók  vágják,  a  lakók  pedig 
összeszedik a nádat.

Szögi Zoltán: a hatékonyságot fokozni lehet emberfelvétellel, és gép vásárlással.

Szarvák Imre: a munkát meg kell kezdeni a rendelkezésre álló eszközökkel, ha közben valamire 
szükség lesz, a testület két hét múlva ülésezik akkor ismét elő lesz terjesztve a téma.
Szavazásra bocsátja  a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat 12 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

3/2009. (I. 7.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekről  szóló 
beszámolóban foglaltakat elfogadta.

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



3.) Irattár H.

Pályázat benyújtásáról

Dr. Gajdos Géza: lehet még ezen a terven változtatni? A piac területét kicsinek találja.

Szarvák  Imre: a  parkolási  lehetőség  kevés,  amin  utólag  lehet  segíteni.  Most  folyik  tárgyalás 
ingatlanvásárlásról, ami feltételezhetően megoldaná a parkolási kérdést. Véleménye szerint nincs 
nagy  piacra  szükség.  Egyéb  új  helyszín  felkutatása  megtörtént  de  nem volt  megfelelő  hely.  A 
közlekedési problémák utólag orvosolhatók, ezt a pályázatot viszont most kell beadni.

Dr. Gajdos Géza: a piac helyével nincs problémája.

Jakusné Vámos Mária: a WC-t üzemeltetné valaki?

Szarvák Imre: vagy zsetonos lenne, vagy üzemeltetné egy személy.

Szögi Zoltán: a Rákóczi úti árkok felületének lefedésével lehetne a parkoló helyek számát növelni.

Szarvák Imre: meggondolandó ötlet, a közútkezelővel kell ezt egyeztetni.

Szabó László: a nyilvános WC-t a templomkert és a húsbolt közé kellene megvalósítani.

Szögi  Zoltán: ha  Molnár  Tamásnéval  meg  lehetne  egyezni  akkor  megoldódnának  a  parkolási 
gondok. Érdemes lenne az általuk megjelölt árat megadni.

Dr. Gajdos Géza: ez alapján a terv alapján rendezetlennek látja a területet.

Feketéné Laczlavik Ildikó: a piacra fordított összeget soknak tartja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat 12 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

4/2009. (I. 7.) KT határozat 

EMVA pályázat benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt 
be az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira falumegújítás céljából az alábbi 
célterületekre:

2-es célterület :
Jászalsószentgyörgy  központjának  környezetét  és  megjelenését  javító  fejlesztések.  Sétautak 
kialakítása és használati térelemek beszerzése.
3-as célterület:
Jászalsószentgyörgyön  megtermelt  mezőgazdasági  termékek  értékesítése  céljából  meglévő  piac 
előírásoknak megfelelő fejlesztés.
4-es célterület:
Cifrapalota Óvoda közelében lévő játszótér fejlesztése és korszerűsítése a vonatkozó szabályoknak 



megfelelően.

Építési beruházás nettó költsége: 49.879.797,- Ft
Egyéb nettó költségek: 4.250.000,- Ft
Beruházás nettó költsége: 54.129.797,- Ft
Beruházás bruttó összköltsége: 64.955.756,- Ft
Támogatott összeg: 50.575.298,- Ft
Beruházás költség önereje: 14.380.458,- Ft

Az önerőt az Önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2009. január 10.

Határozatról értesülnek:  1.) Képviselő-testület H.
2.) Aditus Zrt.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Dömők Istvánné: nem tudott  a  Pályázat  Előkésztő Bizottsági  ülésről,  részt  szeretett  volna rajta 
venni.

Szarvák Imre: mivel nem volt több hozzászólás az ülést 15,50 órakor bezárja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester         jegyző 

Feketéné Laczlavik Ildikó Dr. Gajdos Géza
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő


