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Jegyzőkönyv 

Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 21-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szabó László,
Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Kecskés Ferenc bizottsági kültag,
Tarnai Mihály,
Sándor Erzsébet intézményvezetők,
OTP Bank képviselői,
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Szilágyi Péter 
jelezte távolmaradása okát, Dr. Gajdos Géza és Vígh Miklós nem.
Jegyzőkönyvhitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Szögi Zoltán személyét javasolja.

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

5/2009 (I. 21.) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyvhitelesítőnek Jakusné 
Vámos Máris és Szögi Zoltán 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
- Az önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzügyi tervének fő sajátosságairól
- „Belterületi földutak járhatóvá tétele” pályázat kiírásáról
- Ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás egyes kérdéseiről
- Képviselői beadványról
- A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII. 15.) KT rendelet 
módosításáról
- Jászladány Nagyközség képviselő-testületének határozatáról

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



6/2009 (I. 21.) 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.

Feketéné Laczlavik Ildikó megérkezett az ülésre.

Szarvák Imre: zárt ülésen kéri megtárgyalni az átmeneti segély tárgyában beadott  kérelmeket.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésre tett 
javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

7/2009 (I. 21.) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A  Községi  önkormányzat  Képviselő-testülete  zárt  ülésen  tárgyalja  meg  az  átmeneti  segély 
tárgyában megadott kérelmeket.

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

 Két ülés között tett intézkedésekről fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén a vízdíj csökkentéséről volt szó. A nem 
egyértelmű díjváltozási  szövegezés  a  szerződésben magyarázatra  szorul.  Cél,  hogy az  irányadó 
tényezőktől - a minimálbér változás,  az energia változás, az infláció mértéke, változása, - pozitív 
illetve negatív irányban el lehessen térni, közös megegyezéssel.

Szabó László: számítási képletre van szükség.

Kátai Lajos megérkezett az ülésre.

Szarvák Imre: a mellékletek részletezése indokolt úgy kell azt átgondolni, hogy hosszú távon jó 
legyen . Az önkormányzatnak továbbra is lehetősége van arra, hogy visszavásárolja az üzletrészt, 
ezt kijelentette a tulajdonos. Ez nem jelenti azt, hogy olcsóbb lesz a vízdíj.
A díjak  változásáról  szóló  részt  az  önkormányzat  bírálja  felül,  javaslat  a  következő  évi  díj 
emelésére. Az ez évi díjak részleteinek tisztázása, minimálbér, infláció, energiaváltozás.  Ennek a 
határideje február 11. Felelős Szarvák Imre.

Szögi Zoltán: a díjemelések kompenzálásával mi a helyzet? Véleménye szerint mindenkire kellene 
vonatkoztatni.

Szarvák Imre: meg kell nézni ennek a lehetőségét költségvetési szempontból. A hálózati veszteség 
jelentős. A megbeszélésen elhangzott az is, hogy ha növekszik a rácsatlakozási arány akkor is lehet 
eredményt elérni. Elmondta, hogy egy Alkotmánybírósági határozat szerint elég a 60 %-os rákötés 



is.
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot miszerint megkeresi a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft.-t, hogy 
az eddigi árakat számszaki adatokkal támassza alá, amit a polgármesternek küldjön meg. Az energia 
áremelés mértékével kapcsolatban az E-ON energiaszolgáltató megkeresésre kerül. 
Miután  az  adatok  rendelkezésre  állnak  újabb  tárgyalások  kerülnek  összehívásra  a 
szerződésmódosítást lehetőségéről, mely az egyértelműbb díjváltozás megállapítását teszi lehetővé.
Határidő: 2009. március 31.

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

8/2009 (I. 21.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi  Önkormányzat  Pénzügyi  Bizottsága  megkeresi  a  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű Kft.-t, 
hogy a 2009. évre megállapított víz- és csatorna díjakat  pontosabban körülírt számszaki adatokkal 
támassza alá, amit a polgármesternek küldjön meg. Az energia áremelés mértékével kapcsolatban az 
E-ON energiaszolgáltató megkeresésre kerül. 
Miután  az  adatok  rendelkezésre  állnak  újabb  tárgyalások  kerülnek  összehívásra  a 
szerződésmódosítást lehetőségéről, mely az egyértelműbb díjváltozás megállapítását teszi lehetővé.
A felülvizsgálatból eredő, a számítás során felmerülő esetleges többletek, vagy hiányok egyenlege a 
következő évi díjakba kompenzálódjon.

Határidő: 2009. március 31.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Pénzügyi Bizottság H.
3.) Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft.
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy az önkormányzat elemzést készítsen  a 
támogatási lehetőségekről a lakossági vízdíj tárgyában. Határidő: 2009. március 31.

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

9/2009 (I. 21.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elemzést  készít   a  lakossági  vízdíj  támogatásának 
lehetőségeiről.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

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



Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekről  szóló  beszámolóban 
foglaltakat.

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

10/2009 (I. 21.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

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

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

Szarvák Imre: köszönti az OTP képviselőit. Napirend cserére tesz javaslatot, a kölcsönszerződés 
módosítása most kerüljön megtárgyalásra, azonban döntés zárt ülés keretében történjen.

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

11/2009 (I. 21.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kölcsönszerződés módosításáról szóló előterjesztés 
kerüljön megtárgyalásra  2. napirendként. Döntés azonban zárt ülésen szülessen.

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

Szarvák Imre: elmondta, hogy nem kívánja elfogadni a bank ajánlatát, régóta jó partner a bank és az 
önkormányzat, nem indokolt ez a változás. Kéri ne kerüljön megemelésre a kamat.

Donkó Péter: köszönti a megjelenteket, tájékoztatja a jelenlévőket a napirenddel kapcsolatban, kéri 
az önkormányzat legyen partner ebben a témában.
Kéri a testületet a döntésről holnap tájékoztassa az OTP Bankot.

Szabó László: kamatcsökkenés esetén visszaváltoztatásra van lehetőség?

Donkó Péter: erre a változtatásra nincs lehetőség.

Dr.  Tóth-Daru  Péter: a  bankok  felelőtlen  működése  miatt  alakult  ki  a  válság.  Miért  a  mi 
tisztességesen fizető önkormányzatunkat terhelik a kamatemeléssel, ez nem etikus.

Szarvák Imre: mivel nem volt  több kérdés a témában, megköszöni az OTP Bank képviselőinek 
jelenlétét, a döntésről a holnapi nap folyamán tájékoztatja a bankot.



 Az önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzügyi tervének fő sajátosságairól

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatóban foglaltakat.

Szabó László: a Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatóban foglaltakat.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

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

12/2009 (I. 21.) KT. határozat 

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzügyi tervének fő sajátosságairól

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzügyi 
tervének fő sajátosságairól szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

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

Szarvák Imre: szünet megtartására kerül sor.

Szünet után.

 „Belterületi földutak járhatóvá tétele” pályázat kiírásáról

Szabó  László: a  Településfejlesztési  Bizottság  javasolja,  nagyobb  támogatást  kapjon  az,  aki 
szegélykővel valósítja meg az útépítést.

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

Szarvák Imre: véleménye szerint a szegélykő építési engedély köteles és a csapadékvíz nem tud 
távozni. Ez út járhatóvá tétel, nem építés.

Szabó László: a 32-es számú főútra Szolnok felőli első rácsatlakozó útról felhordják a sarat, oda 
rázatót  kell kialakítani. Erre a mezőgazdasági vállalkozók adnának be kérelmet.

Koczka László: véleménye szerint a magasabb műszaki tartalommal és magasabb önrésszel  beadott 
pályázat elsőbbséget élvezzen.

Kátai Lajos: a legutóbb pályázat útján elkészült utak véleménye szerint jó állapotban vannak.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja azt a javaslatot miszerint a pályázati kiírásba kerüljön bele, hogy 
aki magasabb műszaki tartalommal, és magasabb önrésszel adja be pályázatát elsőbbséget élvezzen.

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



13/2009 (I. 21.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a belterületi utak járhatóvá tétele pályázati kiírásába 
kerüljön  bele,  aki  magasabb  műszaki  tartalommal,  és  magasabb  önrésszel  adja  be  pályázatát 
elsőbbséget élvez.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

14/2009 (I. 21.) KT határozat 

Pályázat kiírása belterületi utak járhatóvá tételére

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  „  belterületi  utak 
járhatóvá tétele 2009” elnevezésű pályázat kiírásához a jelen előterjesztésben foglalt tartalommal.

Pályázat  meghirdetésének  helye:  a  helyi  újság  következő  száma,  valamint  a  helyben  szokásos 
módon.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H. 
3.) Községi Könyvtár H.
4.) Jászalsószentgyörgyi Krónika H.
5.) Irattár H.

Ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás egyes kérdéseiről

Szarvák Imre: a  rácsatlakozással  kapcsolatban elmondta,  hogy egy alkotmánybírósági  határozat 
szerint elég a 60 %-os rácsatlakozás. Elmondta, hogy az illegálisan rácsatlakozók felkutatása a cél. 
A talajterhelési díjat önadózás útján lehet bevallani. Javasolja, hogy a 2007. évi talajterhelési díj 
megfizetésétől tekintsen el az önkormányzat, 2008. január 1-től legyen kivetve, amit március 31-ig 
kell bevallani.. Az erre vonatkozó rendelet-módosítás kerüljön előkészítésre. Szavazásra bocsátja  a 
fenti javaslatban foglaltakat.

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

15/2009 (I. 21.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról



A Községi önkormányzat Képviselő-testülete a a 2007. évi talajterhelési díj megfizetésétől eltekint. 
A talajterhelési díjat 2008. január 1-től állapítja, meg. 

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

Képviselői beadványról

Szarvák  Imre: elmondta,  hogy  az  Ignácz  Lajos  által  bérelt  tavat  is  figyelembe  lehet  venni  a 
tematikus útnál.

Szabó László: arra kér felhatalmazást, hogy a környező településekkel tárgyalhasson.

Szarvák  Imre: Szabó  László  turisztikai  fejlesztés  előkészítése  céljából,  a  Vízimalom  úti 
önkormányzati Halastó, a volt Bölcsőde ingatlan (Fő út 108/a.), a Fő út 78. alatt található ingatlan 
önkormányzati  tulajdonú része,  valamint  a  Zagyva folyó  védgátja  környezetében lévő holtágak 
tekintetében,  kötelezettségvállalás  nélkül,  elvi  szinten  tárgyaljon  a  környező  települések 
önkormányzataival, egyéb turisztikai szereplőivel, valamint  pályázatíró céggel. A fenti javaslatot 
elfogadásra javasolja.

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

16/2009 (I. 21.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szabó  Lászlót 
(szül.: 1955. 02.15. an.: Tóth Amália Mária ), hogy turisztikai fejlesztés előkészítése céljából, a 
Vízimalom úti önkormányzati Halastó, a volt Bölcsőde ingatlan (Fő út 108/a.), a Fő út 78. alatt 
található ingatlan önkormányzati tulajdonú része, valamint a Zagyva folyó védgátja környezetében 
lévő  holtágak  tekintetében,  kötelezettségvállalás  nélkül,  elvi  szinten  tárgyaljon  a  környező 
települések önkormányzataival, egyéb turisztikai szereplőivel, valamint  pályázatíró céggel.

Határidő a felhatalmazásra: 2009. december 31.
Felelős: Szabó László

Határozatról értesül: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Szabó László H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII. 15.) KT 
rendelet  módosításáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A községi Önkormányzat képviselő-testülete a rendelet-
tervezetben foglaltakat  9 igen szavazattal,  ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:



1/2009 (II. 2.) KT rendelete 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII. 15.) KT 
rendelet  módosításáról

(Az 1/2009. (II.2.) KT rendelet írásban mellékelve.)

Jászladány Nagyközség képviselő-testületének határozatáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

17/2009 (I. 21.) KT határozat 

Jászladány nagyközség képviselő-testületének határozatáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képviselő-testülete Jászladány nagyközség képviselő-
testületének 368/2008. (XII. 4.) határozatában foglaltakat megismert és a helyben szokásos módon a 
helyi  újság következő számában tájékoztatja   a  lakosságot  arról,  hogy a  Jászalsószentgyörgyön 
keletkezett  szemetet,  építési  törmeléket  ne  a  jászladányi  szemétlerakóba  vigyék  és  más 
településekre sem, hanem az arra feljogosított helyszínekre vigyék a szemetet és törmeléket.
A Képviselő-testület elhatározza tovább azt, hogy felhívja a szomszédos községek figyelmét, hogy 
hasonlóan tájékoztassák településeiket  a  fentieknek megfelelően,  hogy ehhez hasonló esetek ne 
forduljanak elő és ezzel segítsük egymás köztisztasági céljainak megvalósítását.

Határidő: 2009. március 1.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Polgármester Jászladány,
4.) Környező települések polgármesterei

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülés keretében fojtatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél 
polgármester     jegyő 

Jakusné Vámos Mária Szögi Zoltán
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő


