
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.

10/2009

A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 8-
án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített, 

jegyzőkönyv határozatainak

m u t a t ó j a .

59/2009 Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról
60/2009 Napirend elfogadásáról
61/2009 Zárt ülés tartásáról
62/2009 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb 

eseményekről
63/2009 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
5/2009 KT rendelet 

Az  önkormányzat  2008.  évi  évi  gazdálkodásának  
zárszámadásáról

64/2009 Tájház kialakításáról
65/2009 Civil szervezetek önkormányzati támogatásának 

elbírálásáról
66/2009 A Fő út 78. sz. alatti ingatlan állagmegóvási 

munkálatairól és annak műszaki tartalmáról
67/2009 Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról
68/2009 Javaslat elfogadásáról
69/2009 Javaslat elfogadásáról
70/2009 Közbeszerzési terv elfogadásáról
71/2009 Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
72/2009 Sportfejlesztési koncepció elfogadásáról
73/2009 Pályázat benyújtásáról sportlétesítmény felújításának 

támogatásáról
74/2009 „Belterületi utak járhatóvá tétele” pályázatra benyújtott 

kérelmek elbírálásáról
75/2009 Az önkormányzat által kiírt járdapályázatra benyújtott  

kérelmek elbírálásáról
76/2009 Közoktatási intézmény házirendjének elfogadásáról
77/2009 Az Ifjúsági Egyesület által rendezett 2009. május 1-jei  

rendezvény önkormányzati támogatásáról



Jegyzőkönyv 

Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 8-án megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Dr. Gajdos Géza
Jakusné Vámos Mária, 
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter,
Szögi Zoltán,
Vígh Miklós önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Zsoldi Lajos bizottsági kültag,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes,  Feketéné 
Laczlavik  Ildikó,  Dr.  Tóth-Daru  Péter,  Szabó  László  jelezte  távolmaradása  okát.  Vígh  Miklós 
később érkezik az ülésre.
Jegyzőkönyvhitelesítőnek Koczka László és Dömők Istvánné személyét javasolja.

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

59/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyvhitelesítőnek Koczka 
László és Dömők Istvánné személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: új napirendi pontként tárgyalja meg a testület az Ifjúsági Egyesület által rendezett 
2009. május 1-jei rendezvény önkormányzati támogatásáról szóló előterjesztésben foglaltakat. Kéri 
a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

- Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
- 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
- Az önkormányzat 2008. évi évi gazdálkodásának zárszámadásáról
- Civil szervezetek önkormányzati támogatásának elbírálásáról
- A Fő út 78. sz. alatti ingatlan állagmegóvási munkálatairól és annak műszaki 

tartalmáról
- Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról
- Koncessziós szerződés módosításáról



- Közbeszerzési terv elfogadásáról
- Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
- Sportfejlesztési koncepció elfogadásáról
- Pályázat benyújtásáról sportlétesítmény felújításának támogatásáról
- „Belterületi utak járhatóvá tétele” pályázatra benyújtott kérelmek elbírálásáról
- Az önkormányzat által kiírt járdapályázatra benyújtott kérelmek elbírálásáról
- Közoktatási intézmény házirendjének elfogadásáról
- Az Ifjúsági Egyesület által rendezett 2009. május 1-jei rendezvény önkormányzati 

támogatásáról

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

60/2009 (IV. 8.) 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  ingatlanok  adásvételéről  szóló  előterjesztésben 
foglaltakat.

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

61/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

Jászalsószentgyörgy  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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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



62/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

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

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

 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

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

Koczka László: a 62 milliós plusz miből keletkezett? 

Vígh Miklós megérkezett az ülésre.

Szarvák  Imre: az  önkormányzat  2008.  évi  bevételeinek  és  kiadásainak  a  különbsége.  Jól 
gazdálkodott az önkormányzat.

Kátai Lajos: köszönet az eredményért a vezetésnek.

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:

63/2009 (IV. 8.) KT határozat 

2008. évi költségvetés végrehajtásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló 
beszámolóban foglaltakat elfogadta.

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

Az önkormányzat 2008. évi évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

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

5/2009 (IV. 10.) KT rendelet 

Az önkormányzat 2008. évi évi gazdálkodásának zárszámadásáról



(Az 5/2009. (IV. 10.) KT rendelet írásban mellékelve)

Civil szervezetek önkormányzati támogatásának elbírálásáról

Szarvák  Imre: elmondta,  hogy új  táblázat  lett  kiosztva,  ami  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát  is 
tartalmazza.

Vígh  Miklós: javasolja  tájház  kialakítását.  Kérje  a  testület  a  lakosokat,  hogy  tárgyi  emlékeket 
ajánlanak fel a tájház javára.

Szarvák Imre: a könyvtár fel tudja vállalni a gyűjtést.

Koczka László: elfogadásra javasolja  a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

Vígh Miklós: kéri megszavaztatni a javaslatában foglaltakat.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a tájház létrehozásáról szóló javaslatot. A gyűjtésért a könyvtár 
vezetője legyen a felelős, a helyi újság, illetve szórólappal legyenek megkeresve a lakosok a tárgyi 
emlékek adományozásával kapcsolatban. Beszámoló a tájház kialakításáról 2009. június 30. legyen. 

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

64/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Tájház kialakításáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza tájház létrehozását. A 
gyűjtésért  a  könyvtár  vezetője  legyen  a  felelős,  a  helyi  újság,  illetve  szórólappal  legyenek 
megkeresve a lakosok a tárgyi emlékek adományozásával kapcsolatban. 
Beszámoló a tájház kialakításának helyzetéről 2009. június 30. legyen. 
Felelős: Müller Attiláné Községi Könyvtár vezetője

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

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  civil  szervezetek  támogatásáról  szóló  előterjesztésben 
foglaltakat, a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint.

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

65/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Civil szervezetek önkormányzati támogatásának elbírálásáról



Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  civil  szervezetek 
támogatására a 2009. évi költségvetésről szóló rendelettel  elfogadott összegnek a mellékelt táblázat 
szerinti elosztását a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint.
Az előirányzatot 2009. évi költségvetési előirányzat 7.200.000,- Ft-ot biztosít.
A 2008. évi pénzmaradvány további 850.000,- Ft összeget biztosít.
Az  általános  tartalék  felhasználásáról  a  Polgármester  dönt  a  Képviselő-testület  utólagos 
tájékoztatásával.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek:  1.) Képviselő-testület H.
2.) Civil szervezetek képviselői H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Kobela Tiborné: a nyugdíjasklub nevében megköszöni a támogatást.

A  Fő  út  78.  sz.  alatti  ingatlan  állagmegóvási  munkálatairól  és  annak  műszaki  
tartalmáról

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

Jakusné Vámos Mária: a gázszerelési munkálatokról  árajánlat beadását  javasolja, 3 vállalkozó 
legyen megjelölve, pl.:  Major András , Bali Jenőt is meg lehet keresni.

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:

66/2009 (IV. 8.) KT határozat 

A Fő út 78. sz. alatti ingatlan állagmegóvási munkálatairól és annak műszaki tartalmáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Fő út 78. szám 
alatt található Önkormányzati és Egyházi tulajdonú épület felújítását megkezdi az alábbi ütemterv 
szerint:

I. Előkészítési munkálatok:
Feladat: külső és belső falfelületek vakolatának eltávolítása, előkészítése: tető átvizsgálása, 
héjazat pótlása és záróelemek javítása, csatorna szükség szerinti cseréje.
Kezdési időpont: 2009. április 15.
Befejezési időpont: 2009. május 15.
Fejlesztés  forrása  a  felhalmozási  tartalék  előirányzata  (maximum  500  ezer  forint  
anyagköltség)
Feladatot elvégzi: önkormányzat községgazdálkodási csoport
Irányadó: felújítási terv
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Műszaki vezető: Gattyán István műszaki ellenőr

II. A  falak  vízszigetelése,  konvektoros  gázfűtés  kiépítése,  és  villamos  energia  hálózat 



felülvizsgálata és javítása céljából 3-3 árajánlat bekérése szükséges, mely után a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni döntéshozatal céljából.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.
Dr. Gajdos Géza távozott az ülésről. 

Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról

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

Koczka László: a Településfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja. Véleménye szerint felül 
kell vizsgálni a közterületi szemétgyűjtők kihelyezését.

Szarvák Imre: a Szociálpolitikai Kerekasztal elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
Szavazásra bocsátja a közfoglalkoztatási terv elfogadásáról készült előterjesztésben foglaltakat.

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

67/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  2009.  évi 
közfoglalkoztatási tervet.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Munkaügyi Központ Jászberény,
3.) Magyar Államkincstár Szolnok
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Koncessziós szerződés módosításáról

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  javaslata  alapján  a  polgármester  a  Raiffaisen  Bankkal 
próbálja meg felvenni a kapcsolatot.

Szarvák Imre: véleménye szerint a 120 millió kezességet csökkenteni kellene, feltétlenül tárgyalni 
kell a bankkal, jó lenne, ha a Pénzügyi Bizottság elnöke is ott lenne.

Dömők Istvánné: jobb ha ő nincs jelen a tárgyaláson.



Szögi Zoltán: a visszavásárlás után mennyi lenne a vízdíj, ez is kérdés.

Vígh Miklós: szerinte a szerződés teljes átdolgozása, illetve az üzemeltetés visszavásárlása lehet a 
cél, ami érdemi változást okozhat.

Szarvák  Imre: javasolja,  hogy  az  eszközhasználati  díj  arányosan  kerüljön  átutalásra  az 
önkormányzatnak.
Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

68/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri megfizetni az eszközhasználati 
díjat időarányosan.
Határidő: 2009. május 31.

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

Szarvák Imre: javasolja pénzügyi lehetőségek felkutatását, az önkormányzat hogyan kerülhet olyan 
helyzetbe, hogy fizető képes legyen. A szerződésmódosítást ennek függvényében változtatja meg.
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

69/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy 
szerződésmódosítás  helyett  a  pénzügyi  lehetőségek felkutatására helyezi  a  hangsúlyt,  arra  hogy 
hogyan lehet az önkormányzatot fizető képes helyzetbe hozni a vonatkozó jogszabályok szerint, 
annak érdekében,  hogy az  önkormányzat  hitelből  vissza  tudja  vásárolni  a  szennyvíz-  és  ivóvíz 
szolgáltatás üzemeltetési jogát. 
Elsődleges  cél,  a  Raiffaissen  Bank  megkeresése,  a  Víziközmű  Társulati  hitelhez  kapcsolódó 
önkormányzati kézfizető  kezesség vállalás  mértékének csökkentése érdekében.
A szerződés módosításra ennek függvényében kerülne sor.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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



 Közbeszerzési terv elfogadásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

70/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Közbeszerzési terv elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi közbeszerzési 
tervét.

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

Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

71/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  közbeszerzési 
szabályzatot.

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

Sportfejlesztési koncepció elfogadásáról

Szarvák  Imre: javasolja,  hogy  az  iskolában,  igény  szerint  a  délutáni  sportfoglalkozásoknak  ne 
legyen pénzügyi akadálya.
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

72/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Községi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról



Jászalsószentgyörgy községi önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a községi sportfejlesztési 
koncepcióját.

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

Pályázat benyújtásáról sportlétesítmény felújításának támogatásáról

Koczka  László: a  Településfejlesztési  Bizottság  elfogadásra  javasolja,  azzal,  hogy  2  reflektor 
felszerelését, és fásítás megvalósítását.

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre:  elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

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

73/2009 (IV. 8.) KT határozat 

 Pályázat benyújtásáról sportlétesítmény felújításának támogatásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt 
be  a  15/2009.  (III.  17.)  ÖM  rendelet  alapján  kiírt  helyi  önkormányzatok  fenntartásában  lévő 
sportlétesítmények felújításának támogatására 4.295.802,-Ft értékben a Jászalsószentgyörgy, Fő út 
78. szám alatti 1822 hrsz.-ú ingatlanon lévő tornaterem mögötti aszfaltpályán elvégzendő felújítási 
munkálatokra.

Határidő: 2009. április 24.
Felelős:Szarvák Imre polgármester

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

„Belterületi utak járhatóvá tétele” pályázatra benyújtott kérelmek elbírálásáról

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

Koczka  László: a  Településfejlesztési  Bizottság  elfogadásra  javasolja  az  előterjesztésben 
foglaltakat, azzal, hogy 3 árajánlat kerüljön bekérésre.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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



74/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Az  önkormányzat  által  kiírt  „Belterületi  utak  járhatóvá  tétele”  pályázatra  benyújtott  
kérelmek elbírálásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az  általa 
belterületi utak járhatóvá tételére kiírt pályázatra benyújtott igényeket támogatásban részesíti.
Elhatározza  továbbá  a  kivitelezés  előkészítését,  a  műszaki  tartalom  pontos  meghatározását, 
költségvetés készítését és az ajánlatok bekérést,  mely után a Képviselő-testület  dönt a végleges 
részletekről.
A fejlesztés ingatlanonkénti lakossági hozzájárulás 12.000,- Ft
A fejlesztés költségét előreláthatólag a felhalmozási tartalék előirányzata biztosítja.
A kivitelezés tervezett időpontja 2009. június 1. és 2009. szeptember 30. között.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő. Az előkészítésre 2009. május 31.

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

Az önkormányzat által kiírt járdapályázatra benyújtott kérelmek elbírálásáról

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

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

75/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Az önkormányzat által kiírt járdapályázatra benyújtott kérelmek elbírálásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az  általa 
járdafelújítás és építésre kiírt pályázatra benyújtott igényeket támogatásban részesíti.
Elhatározza  továbbá  a  kivitelezés  előkészítését,  a  műszaki  tartalom  pontos  meghatározását  a 
lakosokkal egyeztetve, költségvetés készítését az anyagbiztosítás vonatkozásában ehhez árajánlatok 
bekérését, illetve a szükséges önkormányzati vagy vállalkozó általi kivitelezésre rászoruló utcák 
felmérését.
A fejlesztés költségét előreláthatólag a felhalmozási tartalék előirányzata biztosítja.
A kivitelezés tervezett időpontja 2009. június 1. és 2009. október 31. között.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: az előkészítésre 2009. május 31.

Határozatról értesülnek: 1.) Utcaközösségek képviselői



2.) Képviselő-testület H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

 Közoktatási intézmény házirendjének elfogadásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

76/2009 (IV. 8.) KT határozat 

A Lippay Lajos Alsó-jászsági  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény  
egységes szerkezetbe foglalt házirendjének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Lippay  Lajos  Alsó-
jászsági  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  egységes  szerkezetbe  foglalt 
házirendjét.

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

Kátai Lajos kiment az ülésről.

Az Ifjúsági Egyesület által rendezett 2009. május 1-jei rendezvény önkormányzati 
támogatásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

77/2009 (IV. 8.) KT határozat 

Az  Ifjúsági  Egyesület  által  rendezett  2009.  május  1-jei  rendezvény  önkormányzati  
támogatásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
az Ifjúsági Egyesületet a 2009. május 1-jei rendezvény költségeivel kapcsolatban 500.000,- Ft-tal 
támogassa.
Az  összeg  a  város  és  községgazdálkodás  szakfeladaton,  „ünnepi  rendezvények”  jogcímen 
elkülönített előirányzat terhére kerül felhasználásra.

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



Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző 

Koczka László Dömők Istvánné
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő


