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Jegyzőkönyv 

Készült: a községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester
Dömők Istvánné,
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,
Zsoldi Lajos bizottsági kültag,
Tarnai Mihály,
Sándor Erzsébet intézményvezetők,
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes,  Feketéné 
Laczlavik Ildikó jelezte távolmaradása okát.
Jegyzőkönyvhitelesítőnek Kátai Lajos és Szabó László személyét javasolja.

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

40/2009 (III. 25.) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kátai  Lajos  és  Szabó László  személyét  elfogadta 
jegyzőkönyvhitelesítőnek.

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

Szarvák Imre: 14.  napirendként  kéri  megtárgyalni  Jászboldogháza  önkormányzatának közösségi 
busz beszerzésére irányuló  pályázatáról szóló előterjesztésben foglaltakat.
Kéri a napirend elfogadásár az alábbiak szerint.

- Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
- Pályázat benyújtásáról Tornaterem felújításáról
- Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
- Jászalsószentgyörgy község Szociálpolitikai Kerekasztalának létrehozásáról
- Szociális ellátás társulásban történő ellátásáról
- Az Egészségház működési feltételeinek szabályszerű kialakításáról
- Üzembentartói megállapodás megkötéséről



- Központi háziorvosi ügyelet szolgáltatási díjának 2009. évi módosításáról
- Falubusz beszerzéséről
- Életveszélyes épület bontásának önkormányzat által történő elvégeztetéséről
- Életveszélyes önkormányzati ingatlan lebontásáról
- Fogorvosi ügyelet létrehozásáról
- Jászboldogháza önkormányzatának közösségi busz beszerzésére irányuló pályázatáról

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

41/2009 (III. 25.) 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.

Szarvák  Imre  :  zárt  ülésen  kéri  megtárgyalni  az  átmeneti  segély  tárgyában  beadott  kérelmet, 
valamint az ingatlanvásárlás tárgyában beadott kérelmet.

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

42/2009 (III. 25.) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A Községi önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésre tett javaslatot elfogadta.

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

 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Koczka  László:a  március  10-i  rendőrségi  megbeszélésen  elhangzottakkal  kapcsolatban  tette  fel 
kérdését.

Szarvák Imre: a jelenlévő önkormányzatok vezetői beszámoltak arról, hogy mi mindent tettek azért, 
hogy a rendőrség eszközállománya javuljon, ennek ellenére a közbiztonság érzet rossz a lakosság 
körében.  A rendőrségnek nincs megfelelő állománya, nincs joguk megfelelően eljárni.

Szögi Zoltán: véleménye szerint a mezőőri állományt lehetne bővíteni akár 3 fővel is.

Szarvák Imre: szavazásra  bocsátja  két  ülés  között  tett  intézkedésekről,  fontosabb eseményekről 
szóló előterjesztésben foglaltakat.



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

43/2009 (III. 25.) 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.

 Pályázat benyújtásáról Tornaterem felújításáról

Szabó László: a Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
A világításkorszerűsítés is kerüljön bele a pályázatba.

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  elfogadásra  javasolja  a  tornaterem  felújításáról  szóló 
előterjesztésben foglaltakat.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

44/2009 (III. 25.) KT határozat 

Pályázat benyújtásáról Tornaterem felújítására

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az 
önkormányzati  miniszter  8/2009.  (II.  26.)  ÖM  rendelete  alapján  kiírt  támogatásra  benyújtja 
pályázatát, az óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére vonatkozóan. A Tornaterem 
felújítására  vonatkozó  pályázat  a  tervező  által  kidolgozott  műszaki  leírással  és  költségvetéssel 
számolva

a beruházás költsége bruttó: 24.950.980,- Ft
az önerő mértéke 4.990.196,- Ft, melyet az önkormányzat saját költségvetésében biztosít,
a támogatás mértéke: 19.960.784,- Ft.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő. 2009. április 3.

Határozatról értesülnek:  1.) Képviselő-testület H.
2.) Jegyző H.
3.) Magyar Államkincstár Szolnok
4.) Irattár H.



Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

Szabó  László: a  Településfejlesztési  Bizottság  elfogadásra  javasolja  a  rendelet-tervezetben 
foglaltakat.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben 
foglaltakat  11 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

3/2009 (III. 30.) KT rendelet 

Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
(A 3/2009. (III.30.) KT rendelet írásban mellékelve)

 Jászalsószentgyörgy község Szociálpolitikai Kerekasztalának létrehozásáról

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben 
foglaltakat  11 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

4/2009 (III. 26.) KT rendelet 

Jászalsószentgyörgy község Szociálpolitikai Kerekasztalának létrehozásáról
(A 4/2009. (III. 26.) KT rendelet írásban mellékelve)

 Szociális ellátás társulásban történő ellátásáról

Szarvák  Imre: a  napirenddel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  akadálymentesítés  a  működés 
legfontosabb  feltétele.  Javasolja  hogy  a  testület  döntsön  a  következő  ülésen  amikor  konkrét 
költségvetés kerül előterjesztésre mindkét lehetséges helyszín felújításának bemutatásáról.
Szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

 Az Egészségház működési feltételeinek szabályszerű kialakításáról

Szabó László: a Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
A Bizottság véleménye szerint meg kell vizsgálni a szolgáltatás színvonalának emelését.

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

Dr. Tóth-Daru Péter: az előterjesztés kiegészítését javasolja 100.000,- Ft értékben TV elhelyezését 



a váróban.

Szarvák Imre: ez megoldható, esetleg klímaberendezés felmérése is lehetséges. 
Szavazásra bocsátja az eredeti előterjesztésben foglaltakat.

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

45/2009 (III. 25.) KT határozat 

Az Egészségház működési feltételeinek szabályszerű kialakításáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza,  hogy Kovács Róbert 
(Jászalsószentgyörgy, Bacsó út 28.) vállalkozó az Egészségház bútorasztalos munkáira vonatkozó 
bruttó 471.480,-Ft összegű árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
A beszerzés költségét a felhalmozási tartalék előirányzata biztosítja.
Az eszközök elkészítésének határideje 2009. április 25., a beszerelés 2009. május 1.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Kovács Róbert H. Bacsó út 28.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  azt  javaslatot  miszerint  az  Egészségház  várójába  kerüljön 
felszerelésre televízió 100.000,- Ft értékben, valamint klímaberendezés terve is készüljön el május 
1-i határidővel.

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

46/2009 (III. 25.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza  az Egészségház  várója  LCD televízió 
elhelyezését  100.000,-  Ft  értékben,  valamint  tervet  készít  klímaberendezés  elhelyezésének 
lehetőségéről.
A televízió költségét a felhalmozási tartalék biztosítja.

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

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



 Üzembentartói megállapodás megkötéséről

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

47/2009 (III. 25.) KT határozat 

Üzembentartói megállapodás megkötéséről

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában 
lévő Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó Egyesület által használt Ikarus D-526 típusú, GEX-779 
rendszámú gépjárműre üzembentartói megállapodást köt a községi Tűzoltó Egyesülettel.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert, hogy a megállapodást az Egyesület 
törvényes képviselője megkösse.

Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Tűzoltó Egyesület H. Rákóczi út 19/c.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

 Központi háziorvosi ügyelet szolgáltatási díjának 2009. évi módosításáról

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  11 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

48/2009 (III. 25.) KT határozat 

Központi háziorvosi ügyelet szolgálati díjának 2009. évi módosításáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Emergency Service Kft. 
(1138 Budapest, Árva út 22.) által üzemeltetett központi háziorvosi ügyelet (5143 Jánoshida, Fő út 
49. ) szolgáltatási díjának módosításával a KSH által közölt infláció mértékével, amely 6,7 %, mely 
a térség részéra havonta 134.770,- Ft emelkedést jelent 2009. január 01. napjától visszamenőleg 
Jánoshida és térsége között létrejött megbízási szerződés 7.) pontja alapján, melyet a települések 
lakosságszám arányosan viselnek.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Községi Önkormányzat Jánoshida



3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

 Falubusz beszerzéséről

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  11 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

49/2009 (III. 25.) KT határozat 

Falubusz beszerzéséről

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hgy  a  közösségi 
falubusz beszerzésére bekért árajánlatok közül a Fózer Autóház Kft. (5100 Jászberény, Gyöngyösi 
út 63.) ajánlatát fogadja el bruttó 7.825.202,-FT összegben.
Felhatalmazza a képviselő-testület Szarvák Imre polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, 
valamint 10 % előlegszámla teljesítésére.
A beszerzés önerejét a felhalmozási tartalék előirányzat biztosítja 1.387.534,- Ft összegben.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: a gépjármű megrendelésére 2009. március 31.

Határozatról értesülnek.  1.) Képviselő-testület H.
2.) Főzer Autóház Kft. Jászberény, Gyöngyösi út 63.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szarvák  Imre: a  színről  az  ülés  végén  döntsön  a  testület,  a  színkatalógust  a  képviselők 
rendelkezésére bocsátja.

Életveszélyes épület bontásának önkormányzat által történő elvégeztetéséről

Dr. Gajdos Géza:  ne vállalja  a bontást az önkormányzat.

Kátai Lajos: véleménye szerint a lebontást  vállalja az önkormányzat,  azonban utána  a tulajdon 
viszonyokat rendezni kell.

Szarvák Imre: javasolja, hogy a bontást vállalja az önkormányzat, a bontási költség azonban legyen 
ráterhelve az ingatlanra.
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

50/2009 (III. 25.) KT határozat 



Életveszélyes épület bontásának önkormányzat által történő elvégeztetéséről

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  Polgármestert,  a 
Jászalsószentgyörgy, Hunyadi út 30. szám alatti 402 hrsz.-ú ingatlan lebontásának lebonyolításával.
Az  épület  lebontására  fordítható  költséget  200.000,-  Ft-ban  határozza  meg,  melyet  ráterhel  az 
ingatlanra.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő. 2009. május 15.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jászberény Város Jegyzője Jászberény
3.) Rácz László H. Tavaszmező út 22.
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

 Életveszélyes önkormányzati ingatlan lebontásáról 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

51/2009 (III. 25.) KT határozat 

Életveszélyes önkormányzati ingatlan lebontásáról

Jászalsószentgyörgy községi  önkormányzat  képviselő-testülete  hozzájárul  a  Jászalsószentgyörgy, 
Arany J. út 6. szám alatti 1346 hrsz.-ú ingatlan lebontásához.
Az épület szabályszerű lebontására fordítható költséget max. 500.000- Ft-ban határozza meg.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Műszaki vezető: Gattyán István építész
Határidő: bontási engedély megérkezésétől számított 60 nap 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Gattyán István építész
3.) Építésügyi Hatóság Jászberény
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

 Fogorvosi ügyelet létrehozásáról

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  nem  támogatja  a  fogászati  ügyelet  létrehozását 
Jászfényszarun.

Szabó László: a Településfejlesztési Bizottság sem támogatja , amennyiben Jászberényben lenne a 
rendelés újra megtárgyalná a fogászati ügyelet lehetőségét.

Szarvák Imre: a képviselő-testület nem támogatja a fogorvosi ügyelet létrehozását Jászfényszarun, 
azonban  ha  közelebb  kerülne  az  ellátási  helyszín  újragondolásra  érdemesnek  tartaná.  A fenti 
javaslatot elfogadásra javasolja.



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

52/2009 (III. 25.) KT határozat 

Fogorvosi ügyelet létrehozásáról

A  Községi  Önkormányzat  képviselő-testület  nem  támogatja  a  fogorvosi  ügyelet  létrehozását 
Jászfényszarun, azonban ha közelebb kerülne az ellátási helyszín újragondolásra érdemesnek tartja.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) MED-DENT 2000 Bt. Jászfényszaru 
3.) Jászsági Többcélú Társulás Jászberény 
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

 Jászboldogháza önkormányzatának közösségi busz beszerzésére irányuló pályázatáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat azzal a kiegészítéssel, hogy az 
önerő mértékét teljes egészében Jászboldogháza önkormányzata biztosítja.

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

53/2009 (III. 25.) KT határozat 

Jászboldogháza Önkormányzatának közösségi busz beszerzésére irányuló pályázatáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Lippay Lajos Alsójászsági 
Óvoda, Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartója, a társulás gesztora támogatja, 
hogy a Jászsági Többcélú Társulás közösségi busz megszerzésére pályázatot nyújtson be.

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzata vállalja, hogy a pályázaton elnyert közösségi buszt a 
jogszabályba  meghatározott  feladatok  végrehajtására  átveszi  a  Jászsági  Többcélú  Társulástól  és 
működteti a Jászalsószentgyörgy-Jászboldogháza oktatási társulás keretében.

A pályázati önerő mértékét teljes egészében Jászboldogháza község Önkormányzata biztosítja. A 
közösségi busz fenntartási és működési költségei az oktatási társulás társulási megállapodásában 
kerül rögzítésre úgy, hogy a pályázatban meghatározott ideig, azaz 5 évig Jászboldogháza község 
Önkormányzatát  terhelik.  Ezt  követően  a  busz  Jászboldogháza  önkormányzatának  tulajdonába 
kerül.

Határidő: 2009. április 3.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jászsági Többcélú Társulás Jászberény
3.) Polgármester Jászboldogháza



4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Szarvák Imre: megjelent az ülésen Sós Ferencné és lánya aki kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, 
hogy az önkormányzat vegye meg ingatlanát mert el akar költözni településünkről.
Megkérdezi kívánják kiegészíteni kérelmüket az eladók?

Sós Ferencné: a kérelemben foglaltakat fenntartják.

Szarvák Imre: a képviselő-testület zárt ülésen dönt a kérelemről.
Megköszöni a nem képviselők jelenlétét, zárt ülés megtartását rendeli el.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző 

Kátai Lajos Szabó László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 


