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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13-
án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés 

jegyzőkönyv határozatainak

m u t a t ó j a .

81/2009 Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról
82/2009 Napirend elfogadásáról
83/2009 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb 

eseményekről
84/2009 Gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről
85/2009 Település felhagyott szilárd hulladéklerakójának 

rekultivációját követő fenntartási szakaszhoz 
tartozó önkormányzati feladatvállalásról

86/2009 Társulási Megállapodás módosításáról
87/2009 Költségvetési szervek átsorolásáról
6/2009 KT rendelet 

Költségvetési rendelet módosításáról
88/2009 Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
89/2009 A Jászsági Többcélú Társulás társulási megállapodása  

módosításának megtárgyalásáról
90/2009 Zagyva-híd felújításáról
91/2009 Parkolási lehetőségek koncepciójáról
92/2009 Társastáncra járó gyerekek szüleinek kérelméről
93/2009 Megállapodás elfogadásáról köztemető fenntartására
94/2009 „Belterületi utak járhatóvá tétele” pályázat 

kivitelezésének előkészítéséről, műszaki tartalmáról és  
költségvetéséről

95/2009 Állásfoglalás adásáról a Jászberényi Rendőrkapitányság 
vezetőjének kinevezésével kapcsolatban

96/2009 Rákóczi út 1. szám alatti iskola homlokzatának 
karbantartásáról

97/2009 Testvérvárosi kapcsolat támogatásáról



Jegyzőkönyv 

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  május  13-án  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester 
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,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Lázárné Ádám Tímea gyámügyi ügyintéző,
Kántor Sándor gyermekjóléti szolgálat vezetője,
Pásztor Pascal plébános,
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 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

81/2009 (V. 13.) KT. határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Vígh  Miklós  és  Szilágyi  Péter 
személyét jegyzőkönyvhitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: napirend cserére és új napirend felvételére tesz javaslatot, a 2. és a 12. napirendi pont 
kerüljön  felcserélésre,  valamint  új  napirendi  pontként  kéri  megtárgyalni  az  általános  iskola 
támogatási kérelmét. Zárt ülésen kéri megtárgyalni a lakásfenntartási támogatás tárgyában beadott 
fellebbezés elbírálását. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

− Tájékoztató két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− Beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről
− Előterjesztés  település  felhagyott  szilárd  hulladéklerakójának  rekultivációját  követő 

fenntartási szakaszhoz tartozó önkormányzati feladatellátásokról
− Előterjesztés Társulási Megállapodás módosításáról
− Előterjesztés költségvetési szervek átsorolásáról
− Előterjesztés költségvetési rendelet módosításáról



− Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
− Előterjesztés  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  társulási  megállapodás  módosításának 

megtárgyalásáról
− Előterjesztés Zagyva-híd felújításáról
− Előterjesztés parkolási lehetőségek koncepciójáról
− Előterjesztés társastáncra járó gyerekek szüleinek kérelméről
− Előterjesztés megállapodás elfogadásáról köztemető fenntartására
− Előterjesztés a „belterületi  utak járhatóvá tétele” pályázat kivitelezésének előkészítéséről, 

műszaki tartalmáról és költségvetéséről
− Előterjesztés  állásfoglalás  adásáról  a  Jászberényi  Rendőrkapitányság  vezetőjének 

kinevezésével kapcsolatban
− Előterjesztés a Rákóczi út 1. szám alatti iskola homlokzatának karbantartásáról
− Testvérvárosi kapcsolat támogatásáról

Zárt ülésen:
− Fellebbezés elbírálásáról
− Életveszélyes lakóépület lebontásáról és ingatlan bérbeadásáról
− Előterjesztés ingatlan adásvételéről 

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

82/2009 (V. 13.) 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.

Tájékoztató két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: tájékoztatásul elmondta, hogy a Szent Imre iskola felújításának további előkészítése 
folyamatban van. Az Egészségházban klímaberendezés felmérése folyamatban van.

Vígh Miklós: a Raiffaisen Bankkal folytatott tárgyalásról tette fel  kérdését. A víz- és szennyvíz 
visszavásárlás jelenlegi helyzetével kapcsolatban tette fel kérdését. 

Szarvák Imre: a Raiffaisen Bank kapcsolattartója nem zárkózik el a tárgyalástól.

Szabó László: a visszavásárlással kapcsolatban elmondta, hogy megkereste Schumann Róbertet aki 
a cég értékén kívánja eladni a csatorna hálózatot. Kérte a cég értékének meghatározását, amire még 
nem kapott választ. Véleménye szerint nincs addig értelme tárgyalni, míg a bank nem nyilatkozik, 
addig szünetelteti a tárgyalást a visszavásárlásról.

Szarvák Imre: a visszavásárlás 3 éve napirenden van. A 2008. év az első olyan év a koncesszióba 
adás óta, amely reális adatokat mutat a vízmű működéséről és azzal számolni tudunk. A Raiffaisen 



Banknak nem volt tapasztalata az önkormányzattal. A bank semmi konkrétumot nem mondott, nem 
zárkózik el a tárgyalástól.

Szabó László: a  bérelt  területen nem lett  levágva a  nád.  A bérlő 4 hónapja nem tett  semmit  a 
nádvágással kapcsolatban. Véleménye szerint fel kell bontani a szerződést.

Vígh Miklós: soknak tartja a nádvágásra kifizetett összeget, véleménye szerint nem megfelelő az 
elvégzett munka. A levágott nádat ki kellene szedni a vízből.

Szabó László: véleménye szerint a nyár folyamán kell megkötni a nádvágó céggel a szerződést, 
hogy amikor engedi az idő le tudják azt vágni. Minden évben le kell vágni a nádat.

Szarvák Imre: 4 éves volt a nád, volt kint valaki a vágáskor? Tett valaki akkor javaslatot?

Vígh Miklós: a Vadasban a focipályánál volt két fűnyíró, hol vannak most ezek?

Koczka László: Juhász Sándor tudna felvilágosítást adni, tudomása szerint egy fűnyíró van, de az 
rossz.

Dr. Tóth-Daru Péter kiment az ülésről.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

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

83/2009 (V. 13.) 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.

Beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről

Szarvák Imre: köszönti Kántor Sándort a gyermekjóléti szolgálat vezetőjét. 

Kántor Sándor: tájékoztatja a jelenlévőket a jövővel kapcsolatban. Kérdéseket vár a napirenddel 
kapcsolatban.

Szarvák Imre: szavazásba bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

84/2009 (V. 13.) KT határozat 



Gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről szóló 
beszámolóban foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Jászladány
2.) Gyámügyi ügyintéző H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Előterjesztés  település  felhagyott  szilárd  hulladéklerakójának  rekultivációját  követő 
fenntartási szakaszhoz tartozó önkormányzati feladatellátásokról

Jakusné Vámos Mária: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.

Koczka  László: a  Településfejlesztési  Bizottság  is  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:

85/2009 (V. 13.) KT határozat 

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás részére, a KEOP-7.2.3.0-2007-
0003  azonosító  számon  futó  „REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulás  
Jászberényi  és  Dél-Hevesi  Kistérségében  lévő  32  település  felhagyott  szilárd  
hulladéklerakójának  rekultivációja”  című  projekt  II.  fordulójához  és  az  azt  követő  
fenntartási szakaszhoz tartozó önkormányzati feladatvállalásokról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezettséget  vállal,  hogy  a 
REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulás  részére,  a  KEOP-7.2.3.0-2007-
0003azonosító számon futó „REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi 
és  Dél-Hevesi  Kistérségében  lévő  32  település  felhagyott  szilárd  hulladéklerakójának 
rekultivációja”  (I.  forduló)  befejeztével  beadásra  kerülő  megvalósítási  szakaszra  (II.  forduló) 
vonatkozó  pályázat  nyertes  elbírálása  esetén,  és  annak  kivitelezési,  rekultiválási  munkálatainak 
megvalósulása esetén az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség határozatában foglaltak szerint 
üzemelteti (monitorozás, évenkénti adatszolgáltatás, gondozás, stb....) a rekultivált hulladéklerakót.

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kötelezettséget  vállal,  hogy  a 
tulajdonában lévő, rekultivált  hulladéklerakó területét  (hrsz.:  1354, 1367) 2020. december 31-ig 
nem adja el, illetőleg nem adja bérbe.
A projekt eredményeként létrejövő rekultivált  területből 2020 december 31-ig a 1083/2006 /EK 
rendelet szerint nem keletkezik jövedelme az Önkormányzatnak.

Határidő: 2009. május 14.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolg. Társ. Jászapáti



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

Előterjesztés Társulási Megállapodás módosításáról

Dr. Tóth-Daru Péter visszajött az ülésre.
 
Jakusné Vámos Mária: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

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:

86/2009 (V. 13.) KT határozat 

Társulási Megállapodás módosításáról

Jászalsószentgyörgy községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Jászalsószentgyörgy, 
Jászboldogháza  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodás  módosítását  a 
mellékelt módosítás szerint, hozzájárul ahhoz, hogy a Cifrapalota Óvodában egy fő létszámemelést 
hajtson  végre  az  Önkormányzat  és  Jászboldogháza   évi  28.137.000,-  Ft  összegű  hozzájárulás 
25.388.000,- Ft-ra csökkenjen.
A bevételcsökkenést a működési tartalék fedezi.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Községi Önkormányzat Jászboldogháza
2.) Pénzügyi H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Előterjesztés költségvetési szervek átsorolásáról

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:

87/2009 (V. 13.) KT határozat 

Költségvetési szervek átsorolásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felülvizsgálta  feladatellátó 
szervezetrendszerét,  megtette  a  törvény  alkalmazásához  szükséges  intézkedéseket,  rendezte  a 
költségvetési szerveik jogállását az alábbiak szerint:

− A  Polgármesteri  Hivatal  tevékenysége  alapján  közhatalmi  költségvetési  szerv,  a 



feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv.

− A Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
tevékenysége  alapján  közszolgáltató  költségvetési  szerv,  a  feladatellátáshoz  gyakorolt 
funkciója szerint önállóan működő, és ezen belül közintézmény.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 2009. június 1. napjáig a törvény rendelkezései 
szerint módosítja az alapító okiratokat a költségvetési szervek tekintetében.

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

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

Előterjesztés költségvetési rendelet módosításáról

Jakusné Vámos Mária: 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  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

6/2009 (V. 15.) KT rendelet 

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) KT 
rendelet módosításáról

(A 6/2009. (V. 15.) KT rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Jakusné Vámos Mária: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

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:

88/2009 (V. 13.) KT határozat 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  az  At-ro'  21  Bt.  által 



készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, és felkéri a község jegyzőjét a jelentésben foglaltak 
végrehajtására.

Határidő: 2009. június 30.
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző 

Határozatról értesülnek: 1.) At-ro' 21 Bt. Szolnok
2.) Jászsági Többcélú Társulás Jászberény 
3.) Képviselő-testület H. 
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Előterjesztés  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  társulási  megállapodás  módosításának 
megtárgyalásáról

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:

89/2009 (V. 13.) KT határozat 

A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításáról

1.) Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. törvény 
1.§. (9) bekezdése alapján minősített többséggel hozott határozatával elfogadja a Jászsági 
Többcélú  Társulás  Társulási  Megállapodása  –  előterjesztésben  foglaltak  –  módosítási 
javaslatát.  Az  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási  Megállapodás  módosítási  javaslata 
jelen határozat mellékletét képezi. A módosított Társulási Megállapodás valamennyi társult 
önkormányzat  közül  az  utolsóként  jóváhagyott  önkormányzat  képviselő-testületének 
határozatával válik hatályossá.

2.) A  képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  módosított  Társulási 
Megállapodás aláírására.

3.) A  képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  feladatmódosításokból  adódó 
önkormányzati rendeletek, határozatok felülvizsgálatát kezdeményezze.

Határidő: 2009. május 26. (Társulási Megállapodás aláírása)
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága Jászberény 
2.) Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnok
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Előterjesztés Zagyva-híd felújításáról

Jakusné Vámos Mária: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

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

Szabó  László: véleménye  szerint  a  pénz  kevés  a  felújításra.  Tud  egy  helyi  lakosról  aki 



hídfelújítással  foglalkozik,  meg  lehetne  vele  nézetni  a  műszaki  leírást,  amennyiben  a  műszaki 
tartalom véleménye szerint nem megfelelő új ajánlatot kell kérni tőle.

Szarvák Imre: ezt  le kellene írnia.

Kátai Lajos: véleménye szerint inkább kivitelezőre van szükség.

Szarvák Imre: Bathó Imréről van szó, aki megtekinti a hidat és tegyen a kivitelezőre javaslatot 
írásban. A híd mindkét oldalára súlykorlátozó táblát kell kihelyezni 5 tonnáról, jól látható helyre. 
Szavazásra bocsátja az eredeti javaslatban foglaltakat, a fenti kiegészítéssel.

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

Jászalsószentgyörgy községi önkormányzat képviselő-testülete elhatározza a Zagyva folyó feletti 
önkormányzati  kezelésű  híd  felújítását  Kimák  Gyula  tervező  által  készített  műszaki  leírás, 
költségvetés, feljegyzés alapján.
A Képviselő-testület  elhatározza  továbbá,  hogy  a  tervezői  dokumentáció  szerint  a  felújításra 
árajánlatot kér be Bathó Imre helyi lakos javaslata alapján.
A híd mindkét oldalára új súlykorlátozó táblát helyez ki 5 tonna súlyhatárral.

Határidő:  árajánlat bekérése: 2009. június 30.
a felújítás befejezésére: 2009. szeptember 30.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Kimák Gyula Jászapáti
2.) Képviselő-testület H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Előterjesztés parkolási lehetőségek koncepciójáról

Koczka László: a Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja azzal, hogy a Rákóczi úton az 
ABC és a templom mellett további parkoló kiépítésének lehetőségét megvizsgálja az önkormányzat.

Jakusné Vámos Mária: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

Szarvák Imre: elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

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



Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Rákczi út 5. 
szám alatti ingatlan megvásárlásának szándékát felfüggeszti.
A képviselő-testület elhatározza, továbbá, hogy az iskola mellett további 6 személygépkocsi parkoló 
kialakítását megtervezteti.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: a terv elkészítését 2009. június 15.

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

Előterjesztés társastáncra járó gyerekek szüleinek kérelméről

Szarvák Imre: elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

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

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat 
a Faluház nagytermét ingyenesen bocsássa rendelkezésre a társastáncra járó gyermekek részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Müller Attiláné intézményvezető

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Érintett szülők H.
3.) Müller Attiláné intézményvezető
4.) Jegyző H.

5.) Irattár H.

Előterjesztés megállapodás elfogadásáról köztemető fenntartására

Szarvák Imre: köszönti Pásztor Pascal plébánost.

Pásztor Pascal: kéri, hogy a szerződés 2. pontjába kerüljön bele, hogy a felek évente felülvizsgálják 
a szerződést.

Vígh Miklós: milyen módon lehet számon kérni a fenntartást?

dr. Kovács Kornél: a szerződésben foglaltak szerint.

Koczka  László: készült  arról  kalkuláció,  hogy  mennyibe  kerülnek  ezek  a  költségek  az 
önkormányzatnak?

Szarvák  Imre: tapasztalat  nincs,  a  szemétszállításra  700.000,  Ft  van  elkülönítve.  A munkaerő 
közfoglalkoztatással tudjuk pótolni. Fél év után lehet biztosat mondani.



Dr.  Tóth-Daru  Péter: a  költségek  pontosíthatók,  oda  kell  figyelni,  hogy  amit  az  önkormányzat 
teljesít azt ne az üzemeltető ragja zsebre, a lakosok is megérezzék az önkormányzat segítségét.

Szögi Zoltán: a temető előtti parkoló kinek a tulajdona?

Szarvák Imre: az önkormányzat tulajdona.
Kerüljön bele a szerződésbe, hogy az összegyűjtött hulladék havi rendszerességgel lesz elszállítva.

Pásztor Pascal: elmondta, hogy a jelenlegi üzemeltetővel még 1 évi van szerződése, ez alatt az idő 
alatt látható lesz a költségcsökkenés.
Más témával kapcsolatban kéri, hogy az önkormányzat részéről semmi olyan dolog ne jelenjen meg 
kampány címén ami az egyházzal kapcsolatos. Szeretné hogy az egyházzal kapcsolatos dolgok ne 
jelenjenek meg a kampányokban. 
Kéri a megállapodás elfogadását.

Szarvák Imre: elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

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

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  mellékelt  megállapodást 
köztemető  fenntartásáról  elfogadja,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás  aláírására.  A 
megállapodás alapján keletkező fenntartási költségeket a községüzemeltetési előirányzat biztosítja.

Határidő: azonnal.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Pásztor Pascal plébános
2.) Galambosiné Juhász Melinda üzemeltető 
3.) Képviselő-testület H.
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Előterjesztés  a  „belterületi  utak  járhatóvá  tétele”  pályázat  kivitelezésének  előkészítéséről, 
műszaki tartalmáról és költségvetéséről

Jakusné Vámos Mária: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

Koczka  László: a  Településfejlesztési  Bizottság  elfogadásra  javasolja  az  előterjesztésben 
foglaltakat.
A 12 milliós előirányzat kerüljön bele a határozatba.



Szarvák Imre: a Jász-Terra Kft.-től kerüljön bekérése árajánlat.
Elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat azzal, hogy a határozatba a 12 millió forintos 
előirányzat kerüljön bele.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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„Belterületi  utak  járhatóvá  tétele”  pályázat  kivitelezésének  előkészítéséről,  műszaki  
tartalmáról és költségvetéséről

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő Kimák 
Gyula  tervező  által  a  Jászalsószentgyörgyi  belterületi  útalap  felújítási  munkáira  készített 
költségvetésre és műszaki tartalomra vonatkozó anyagot jóváhagyja.
A képviselő-testület elhatározza, hogy az abban szereplő munkálatok elvégzésére árajánlatot kér be. 
A munkálatokra az előirányzat 12 millió forint.

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

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

Előterjesztés  állásfoglalás  adásáról  a  Jászberényi  Rendőrkapitányság  vezetőjének 
kinevezésével kapcsolatban

Szarvák Imre: elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Állásfoglalás  adásáról  a  Jászberényi  Rendőrkapitányság  vezetőjének  kinevezésével  
kapcsolatban

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Simon Tamás rendőr-
dandártábornok  új  javaslatát,  miszerint  Halmai  Ferenc  rendőr  alezredes  urat  2009.  június  1-jei 
hatállyal a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjévé nevezi ki.

Határidő az állásfoglalás közlésére: 2009. május 22.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Rendőr-főkapitányság Szolnok, Baross G. út 39.
2.) Képviselő-testület H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.



Előterjesztés a Rákóczi út 1. szám alatti iskola homlokzatának karbantartásáról

Koczka László: a színre nem lett javaslat téve.

Zsoldi Lajos: véleménye szerint a pedagógusok döntsék el, hogy milyen színű legye.

Szarvák Imre: elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Rákóczi út 1. szám alatti iskola homlokzatának karbantartásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az előterjesztés 
szerint a Rákóczi út 1. szám alatti iskola külső homlokzatának felületét felújítja.
A munkálatok anyagköltségét a fejlesztési tartalék előirányzat biztosítja 450.000,- Ft összegben.
A munkálatokat a községgazdálkodási csoport végzi.
A homlokzat színéről a pedagógusok döntenek.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Általános Iskola pedagógusai
3.) Jegyző H.

4.) Irattár H.

Testvérvárosi kapcsolat támogatásáról

Szabó László: az önkormányzat hozzá tud még járulni a szállásköltséghez?

Szarvák Imre:  600.000,- Ft támogatás megállapítását javasolja.
Elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat 8 igen szavazattal, 1tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Testvérvárosi kapcsolat támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Tarnowiec 
településsel  fennálló  testvérvárosi  kapcsolat  keretében  a  2009.  évben  megvalósuló  iskolai 
kapcsolatra vonatkozó programot 600.000,- Ft-tal, azaz hatszázezer forinttal támogatja.
A költségeket számlával igazoltan köteles az iskola elszámolni.
A támogatás felhasználását a külföldi kapcsolatok ápolása előirányzat biztosítja.



Felelős: Tarnai Mihály igazgató
Határidő: tervezett program szerint.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Tarnai Mihály igazgató
3.) Jegyző H.
4.) 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 
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 


