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Jegyzőkönyv 

Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-én megtartott üléséről.

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,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Kecskés Ferenc,
Zsoldi Lajos bizottsági kültagok,
Tarnai Mihály,
Sándor Erzsébet intézményvezetők,
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes. 
Jegyzőkönyvhitelesítőnek Vígh Miklós és Szilágyi Péter személyét javasolja.

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

24/2009 (II. 11.) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyvhitelesítőnek Vígh Miklós és Szilágyi 
Péter személyét megválasztotta.

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

Szarvák Imre: napirendkiegészítésre tesz javaslatot, 5. napirendként kerüljön felvételre az ivóvíz és 
szennyvíz kérdésében készült előterjesztés, 6. napirendként a parkoló kiépítése tárgyában elkészült 
vállalkozói szerződés megtárgyalása.
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

- Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
-  Jászsági  Többcélú  Társulás  által  2009.  július  1-jétől  fenntartandó  közoktatási  intézmény 
létrehozásának  szándékáról
- A Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
- Önkormányzati ingatlan fejlesztési tervéről
- Ivóvíz és szennyvíz kérdéséről
- Parkoló építés tárgyában vállalkozói szerződés elfogadásáról



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

25/2009 (II. 11.) 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.

Szarvák  Imre: zárt  ülésen  kéri  megtárgyalni  a  bérleti  jogviszony  közös  megegyezéssel  történő 
megszüntetéséről  szóló  előterjesztést,  valamint  a  lakásfenntartási  támogatás  elutasítás  tárgyában 
beadott fellebbezést.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésre tett 
javaslatot  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

26/2009 (II. 11.) KT határozat 

Zárt ülés tartása

A Községi Önkormányzat képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja meg a bérleti jogviszony közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztést, valamint a lakásfenntartási támogatás 
elutasítás tárgyában beadott fellebbezést.

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

Két ülés között tettintézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: elmondta,  hogy  a  Településfejlesztési  Bizottság  korábbi  ülésén  hozott  egy 
félresikerült  határozatot  a  vendéglátó  helyekkel  kapcsolatban,  melyet  a  hétfői  ülésen  ismét 
megtárgyalt  és módosított.  A határozat módosítás arról szólt,  hogy a Képviselő-testületnek nem 
terjeszti elő a Bizottság javaslatát, azonban kéri, hogy a bizottság által kért nyitvatartási időpontok 
kerüljenek egyeztetésre,  amit  a  jegyzővel  kell  egyeztetni.  Kéri  a  rendőrséget,  hogy jelenlétével 
segítse a közbiztonság-érzetet.

Dr.  Tóth-Daru  Péter: a  Csillagszem  Állatvédelmi  Alapítvánnyal  kapcsolatban  elmondta,  hogy 
tudomása szerint nincs működési engedélye.

Szarvák Imre: az alapítványt támogatja az önkormányzat ennek fejében a kóbor ebek befogásra 
kerülnek.

Jakusné Vámos Mária: a közbiztonság helyzetének javításával kapcsolatban hangzott  el  konkrét 
javaslat?



Szarvák Imre: elmondta, hogy a rendőrkapitány véleménye szerint a közbiztonság helyzetén úgy 
lehet  változtatni,  hogy  a  rendőrségnek  szorosabb  kapcsolatot  kell  tartania  az  idősekkel,  a 
biztonságérzetük növelése céljából. Ez elindult.  Az önkormányzat nem utasíthatja a rendőrséget. 
Településünkön nem nagyon érezhető a rendőri jelenlét.

Dr. Gajdos Géza: van e annak törvényi akadálya, hogy társulási szinten önkormányzati rendőrség 
alakulhasson.

Szarvák  Imre: polgárőrségről  lehet   szó,  ami  önkéntes  tevékenység,  a  biztonságtechnikai 
vállalkozást bíz meg a település azért fizetni kell. A térfigyelő kamera  vagy be lesz kapcsolva a 
Jászladányi rendőrőrsre is. Probléma, hogy kevés a rendőr. A polgárőrségen belül van egy szűk kör 
aki aktív. Kevés az önkéntes.

Jakusné Vámos Mária: elmondta, hogy a polgárőrök derítettek fel egy rablást, ők tudják riasztani a 
rendőrséget, ha muszáj.

Koczka László: a Vadasban történtek falopások, ezzel kapcsolatban van fejlemény?

Szarvák Imre: gyanúsítottak vannak, próbálja tetten érni őket.

Dömők Istvánné: a Házi Segítségnyújtás társulási szinten többet jelentene mint most?

Szarvák Imre: igen, normatívát lehet lehívni, ellátottak alapján van a finanszírozás.
Mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja a két ülés között tett intézkedésekről szóló 
előterjesztésben foglaltakat.

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

27/2009 (II. 11.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

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

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

Jászsági Többcélú Társulás által 2009. július 1-jétől fenntartandó közoktatási 
intézmény létrehozásának  szándékáról

Szabó László: a Településfejlesztési Bizottság az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.

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

Jakusné Vámos Mária: elmondta, hogy jelenleg is társulásként működnek az oktatási intézmények 
Jászboldogházával közösen. Jó kollegiális kapcsolat alakult ki. A szakos ellátás Jászboldogházán 
nem minden tantárgyból megoldott, ezért áttanítás van.

Szarvák Imre: javasolja,  hogy a határozati  javaslat  legyen két  részre  bontva.  Az önkormányzat 



járuljon hozzá ahhoz, hogy más települések létrehozhassák az új intézményt.

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

28/2009 (II. 11.) KT határozat 

Jászsági Többcélú Társulás által  2009. július 1-jétől fenntartandó közoktatási  intézmény  
létrehozásának  szándékáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Jászsági 
Többcélú Társulás 13/2009. (II. 03.)  sz.  határozatában szereplő közoktatási intézmény létrehozását 
támogatja.

Határidő: 2009. február 13.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jászsági Többcélú Társulás Jászberény
3.) Jászboldogháza Önkormányzata
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  második  részét,  mely  szerint  az 
önkormányzat nem kívánja átszervezni a közoktatási intézményeit.

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

29/2009 (II. 11.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászsági  Többcélú Társulás 
13/2009. (II. 03.)  sz.  határozatában szereplő közoktatási intézményben nem kíván részt venni, 
közoktatási intézményeit nem szándékozik jelenleg átszervezni.

Határidő: 2009. február 13.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jászsági Többcélú Társulás Jászberény
3.) Jászboldogháza Önkormányzata
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

A Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Szabó László: a Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.



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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-
tervezetben foglaltakat 12 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet  
alkotja:

2/2009 (II. 13.) KT rendelet 

A Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

(A 2/2009. (II. 13.) KT rendelet írásban mellékelve)

Önkormányzati ingatlan fejlesztési tervéről

Szabó László: a Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

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

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:

30/2009 (II. 11.) KT határozat 

Tűzoltószertár bővítése és hőszigetelési tervének támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Tűzoltó  Egyesület 
által  indítványozott  Tűzoltószertár  épületének  bővítésére  és  hőszigetelésére  irányuló  tervek 
elkészítéséhez.
Az Önkormányzat együttműködik a tervek megvalósításához, kivitelezéséhez szükséges források 
felkutatásában.

Felelős: Szarvák Imre polgármester, 
  Törőcsik Tamás Tűzoltó Egyesület elnöke

Határidő: folyamatos

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

Szarvák Imre:      szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.



Ivóvíz és szennyvíz kérdéséről

Dr. Gajdos Géza: tájékoztatást kér a Pénzügyi Bizottság üléséről amin nem tudott részt venni.
Az a rendszer van-e megépítve ami a terveken szerepel?

Szarvák Imre: a megépült műszaki tartalmat a műszaki vezető jegyezte felül. A helyreállítás ez év 
végéig kiterjed. Szavatosság a Ptk. szerint van megállapítva.
Tájékoztatja Dr. Gajdos Gézát a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról.

Szabó László: a  tervező cégnél  nincs  leírva a  rétegződés,  ennek utána  járt.  Ha át  kell  venni  a 
csatorna rendszert javasolja az ellenőrzést. Bejelentette, hogy meg kívánja vásárolni az ivóvíz és 
szennyvíz csatorna hálózat  üzemeltetési  jogát.  Ehhez a  testület  hozzájárulását  kéri,  amennyiben 
megegyezik a  mostani  üzemeltetővel  akkor az önkormányzat  a megegyezés  után őt fogadja el 
üzemeltetőnek.  Az üzleti  tervet  elhelyezné  zárt  borítékban mikor  befejeződik  a  tárgyalás  akkor 
hozná nyilvánosságra  a tartalmát.
Ami  a  szerződésben  nem volt  pontosítva  az  áram áremelés,  a  minimálbér  vagy  minimálbérek 
változása és az infláció mértéke, ezeket pontosítani kell. Garantálja a 150,- Ft-os csökkenést.

Szögi  Zoltán: az  önkormányzat  adjon  elvi  állásfoglalást,  hogy  Szabó  László  tárgyalhasson  az 
üzemeltetővel. Abban az esetben lesz jóváhagyva a vásárlás, ha  a testület jóváhagyja.

Dr. Tóth-Daru Péter: az üzemeltető nyilatkozott már?

Szarvák Imre: Inkeller Zoltánnal beszélt , várja az ajánlatot.

Koczka  László: javasolja,  hogy  Szabó  László  tárgyalhasson  az  üzemeltetés  megvásárlásáról, 
tisztázni kell az árképzés tételeit.

Szabó László: arra kér meghatalmazást, hogy a testület elfogadja a személyét, ha meg tud egyezni 
és ha 150,- Ft-ot tud engedni, valamint az árképzés feltételeit tisztázza, a testület elfogadja szerződő 
partnernek.

Szögi  Zoltán: a  150,-  Ft-os  csökkentést  ajánlattételnek  lehet  venni,  amit  el  lehet  fogadni,  a 
szerződés buktatóit pontosítani kell.

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Szarvák Imre: az érvényes testületi  határozat szerint a jelenlegi koncessziós szerződés bizonyos 
részeinek  kielemzése  folyamatban  van.  Az  ötleteket  szívesen  fogadja.  A meglévő  határozatot 
március  31-ig kell  végrehajtani.  A szolgáltató váltással kapcsolatban egy-egy határozati  javaslat 
született a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság részéről. 

Dömők Istvánné: miért nem elég a hangfelvétel, miért kell a hozzájárulás.

Szarvák  Imre: javasolja   a  napirend  újratárgyalását,  kerüljön  kidolgozásra  a  határozat  amiben 
pontosítják a mostani szerződést.

Dr. Gajdos Géza: a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság együttesen tárgyalja át a 
képletet, vagy egy másik, kevesebb főből álló bizottság. A bizottság döntését fogadja el a testület.

Szabó László: amennyiben a 150,-Ft-os csökkenést elfogadja a testület,  és a számítási  módszer 



pontosítása után elfogadja szerződő partnernek, amennyiben megegyezik a mostani szolgáltatóval 
az üzletrész kiváltásáról.

Szabó László kiment az ülésről.

Szarvák Imre: javasolja a 8/2009. KT határozatban szereplő határidő megváltoztatását 2009. február 
28-ra.

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

31/2009 (II. 11.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  8/2009.  számú  határozatában 
szereplő határidőt 2009. február 28-ra módosítja.

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

Szarvák Imre: Szabó László szóbeli ajánlatát megfontolásra érdemesnek tartja a képviselő-testület, 
kéri  az  ajánlattevőt  írásban  nyújtsa  be  ajánlatát  az  elhangzottaknak  megfelelően  a  holnap  nap 
folyamán. A témával kapcsolatban a képviselő-testület rendkívüli ülést tart a következő héten.
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatban foglaltakat.

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

32/2009 (II. 11.) határozat 

Ivóvíz és szennyvíz kérdéséről

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  megfontolásra  érdemesnek  tartja 
Szabó László  szóbeli  ajánlatát,  ezért  kéri,  hogy az  ajánlattevő  írásban nyújtsa  be  ajánlatát   az 
elhangzottaknak megfelelően, lehetőleg a holnap nap folyamán a Polgármesteri Hivatal útján, amit 
a Képviselő-testület a következő héten rendkívüli ülésen megtárgyal és a javaslatról döntést hoz.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2009. február 12.

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

Szabó László visszajött az ülésre.

Szarvák Imre: tájékoztatja Szabó Lászlót  a testület döntéséről.



Parkoló építés tárgyában vállalkozói szerződés elfogadásáról

Szabó  László: bekéri  az  árajánlatokat  szegélykő,  burkolólap,  térháló,  cement,  sóder 
vonatkozásában, vagy a mixelt beton lehetőségét is megvizsgálja ártól függően.

Szarvák Imre: javasolja hogy  a Településfejlesztési Bizottság elnöke kérjen árajánlatot az iskolai 
parkoló  kialakításához  szükséges  szegélykő,  térkő,  térháló,  cement,  sóder,  vagy  mixelt  beton 
vonatkozásában. Határidő 2009. március 31. Az önkormányzat megbízza Kátai Lajost és Szabó 
Lászlót,  hogy  a  munkát  felügyelje.  Kéri  a  javaslat  elfogadását.  A szerződést  ezzel  javasolja 
jóváhagyni. Az anyagellátásért Szabó László legyen a felelős.

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

33/2009 (II. 11.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  Szabó  Lászlót  a  Településfejlesztési 
Bizottság  elnökét,  hogy kérjen  árajánlatot  a  parkoló  kialakításához  szükséges  szegélykő,  térkő, 
térháló, cement, sóder, vagy mixelt beton vonatkozásában. 
Az önkormányzat megbízza Kátai Lajost és Szabó Lászlót, hogy a munkát felügyelje. 
A szerződéstervezet aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Határidő 2009. március 31.
Felelős anyagkiszolgáló: Szabó László

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Szabó László H.
3.) Kátai Lajos H.
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző 

Vígh Miklós Szilágyi Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő


