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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-
én megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv 

határozatainak

m u t a t ó j a .

102/2009 Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról
103/2009 Napirend elfogadásáról
104/2009 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb 

eseményekről
105/2009 Jászalsószentgyörgy, Délibáb úton gyűjtőút építése 

pályázat benyújtásáról
106/2009 A Jászalsószentgyörgyi Tűzoltószertár bővítése, 

hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése pályázat 
benyújtásáról

107/2009 Jászalsószentgyörgy Vízimalom, Micsurin és 
Malom utcák felújítása című pályázat benyújtásáról

108/2009 A Térfigyelőkamera-rendszer bővítése 
Jászalsószentgyörgyön című pályázat benyújtásáról

7/2009 KT rendelet 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) KT rendelet 
módosításáról

109/2009 Útalap felújítási árajánlatok elbírálásáról
110/2009 Alapító okirat elfogadásáról



Jegyzőkönyv 

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  május  27-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

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

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Dr. Tóth-Daru 
Péter jelezte távolmaradása okát, Szabó László és Szögi Zoltán nem.
Jegyzőkönyvhitelesítőnek Dr. Gajdos Géza és Feketén Laczlavik Ildikó személyét javasolja.

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  javaslatban  
foglaltakat 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

102/2009 (V. 27.) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr.  Gajdos  Géza  és  Feketéné 
Laczlavik Ildikó személyét jegyzőkönyvhitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: 6. napirendi pontként kéri felvenni a Vadascsárda hasznosítás lehetőségéről szóló 
napirend.
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

- Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
- Pályázatok benyújtásáról
- Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.)KT rendelet 
módosításáról
- Útalap felújítási árajánlatok elbírálásáról
- Alapító okirat elfogadásáról
- Vadascsárda hasznosítás lehetőségéről



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

103/2009 (V. 27.) 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.

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Jakusné Vámos Mária: megköszöni a pedagógusok és a diákok nevében a testület és a polgármester 
hozzáállását a lengyelek vendéglátásához.

Koczka László: a világítás beletartozik a tetőcserébe?

Kátai Lajos: gratulál az elnyert pályázathoz.

Szarvák  Imre: igen  a  világítás  felújítása  is  beletartozik.  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:

104/2009 (V. 27.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

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

Pályázatok benyújtásáról
 
Szarvák  Imre: a   Településfejlesztési  Bizottság  elfogadásra  javasolja  az  előterjesztésekben 
foglaltakat.

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

Koczka  László: véleménye  szerint  ha  mind  a  négy  pályázat  nyer  fontossági  sorrendet  kellene 
felállítani az önrész miatt.



Szarvák Imre: ha nyernek a pályázatok az önerőt elő kell teremteni.
Szavazásra bocsátja az A. előterjesztésben – Jászalsószentgyörgy, Délibáb úton gyűjtőút építése”  - 
foglaltakat.

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

105/2009 (V. 27.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy,  Délibáb  úton  gyűjtőút  építése  című pályázat  benyújtásáról  a  helyi  
önkormányzatok  fejlesztési  feladatai  –  területi  kiegyenlítést  szolgáló  önkormányzati  
fejlesztési támogatására kiírt pályázat keretében (TEKI)

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat a „Jászalsószentgyörgy, Délibáb úton gyűjtőút építése” 
célú fejlesztés érdekében pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatás ÉARFT-TEKI 2009. évi 
pályázati kiírás, a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására.”

A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:

Források 
megnevezése

2009. év Összesen (Ft): %

Saját forrás 5.149.608,- 5.149.608,- 25

Igényelt támogatás 15.448.823,- 15.448.823,- 75

összesen 20.598.431,- 20.598.431,- 100

Jászalsószentgyörgy község önkormányzata a fejlesztéshez szükséges saját forrást 5.149.608,- Ft 
összegben a 2009. évi költségvetési rendeletben, a költségvetési bevételei terhére biztosítja.
Jászalsószentgyörgy  község  Képviselő-testülete  felhatalmazza  polgármesterét  a  pályázat 
előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: 2009. év június 2. 16 óra Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális 
Igazgatósághoz ( 5000 Szolnok, Magyar út 8.) történő beérkezéséhez igazodva.

Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

Szarvák  Imre: Szavazásra  bocsátja  a  B.  előterjesztésben  –  Jászalsószentgyörgyi  Tűzoltószertár 
bővítése, hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése pályázat benyújtásáról  -  foglaltakat.

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

106/2009 (V. 27.) KT határozat 

„A jászalsószentgyörgyi Tűzoltószertár bővítése, hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése” című  



pályázat  benyújtásáról  a  helyi  önkormányzatok  fejlesztési  feladatai  –  önkormányzati  
fejlesztések  támogatása  területi  kötöttség  nélkül  előirányzatra  kiírt  pályázat  keretében  
(CÉDE)

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  „A  jászalsószentgyörgyi  Tűzoltószertár  bővítése, 
hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése” című pályázat benyújtásáról célú fejlesztés érdekében pályázatot 
nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A helyi önkormányzatok 
fejlesztési  feladatainak  támogatása  ÉARFT-CÉDE  2009.  évi  pályázati  kiírás,  „önkormányzati 
fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül előirányzatra”.

A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:

Források 
megnevezése

2009. év (Ft) Összesen (Ft): %

Saját forrás 1.440.532,- 1.440.532,- 25

Igényelt támogatás 4.321.596,- 4.321.596,- 75

összesen 5.762.128,- 5.762.128,- 100

Jászalsószentgyörgy község önkormányzata a fejlesztéshez szükséges saját forrást 1.440.532,- Ft 
összegben az önkormányzat és intézményei 2009. évi  költésvetési rendelet 1. számú melléklet IV. 
pontjában megjelölt „ingatlanok értékesítése”  költségvetési bevételei terhére biztosítja.
Jászalsószentgyörgy  község  Képviselő-testülete  felhatalmazza  polgármesterét  a  pályázat 
előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: 2009. év június 2. 16 óra Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális 
Igazgatósághoz ( 5000 Szolnok, Magyar út 8.) történő beérkezéséhez igazodva.

Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

4.) Irattár H.

Szarvák  Imre: Szavazásra  bocsátja  a  C.  előterjesztésben  –  Jászalsószentgyörgyi  Vizimalom, 
Micsurin és Malom utcák felújítása  -  foglaltakat.

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

107/2009 (V. 27.) KT határozat 

„Jászalsószentgyörgy Vizimalom, Micsurin és Malom utcák felújítása” című pályázat 
benyújtásáról a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének 
támogatására kiírt pályázat keretében (TEUT)

Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzata  a  „Jászalsószentgyörgy  Vízimalom,  Micsurin  és 
Malom utcák felújítása” célú fejlesztés érdekében pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 
ÉARFT-TEUT 2009.  évi  pályázati  kiírás,  „a  települési  önkormányzatok törzsvagyonába tartozó 



belterületi közutak – kapacitást nem növelő – felújításának, korszerűsítésének támogatására.”

A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:

Források 
megnevezése

2009. év (Ft) Összesen (Ft): %

Saját forrás 10.112.217,- 10.112.217,- 50

Igényelt támogatás 10.112.217,- 10.112.217,- 50

összesen 20.224.434,- 20.224.434,- 100

Jászalsószentgyörgy község önkormányzata a fejlesztéshez szükséges saját forrást 10.112.217,- Ft 
összegben a 2009. évi költségvetési rendeletben, a költségvetési bevételei terhére biztosítja.
Jászalsószentgyörgy  község  Képviselő-testülete  felhatalmazza  polgármesterét  a  pályázat 
előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: 2009. év június 2. 16 óra Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális 
Igazgatósághoz ( 5000 Szolnok, Magyar út 8.) történő beérkezéséhez igazodva.

Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

Szarvák  Imre: Szavazásra  bocsátja  a  D.  előterjesztésben  –  Térfigyelőkamera-rendszer  bővítése 
Jászalsószentgyörgyön  -  foglaltakat.

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

108/2009 (V. 27.) KT határozat 

„Térfigyelőkamera-rendszer bővítése Jászalsószentgyörgy” című pályázat benyújtásáról a  
helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai – területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati  
fejlesztési támogatására kiírt pályázat keretében (TEKI)

Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzata  a  „Térfigyelőkamera-rendszer  bővítése 
Jászalsószentgyörgyön” célú fejlesztés érdekében pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 
ÉARFT-TEKI  2009.  évi  pályázati  kiírás  „a  területi  kiegyenlítést  szolgáló  önkormányzati 
fejlesztések támogatására.”

A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:

Források 
megnevezése

2009. év (Ft) Összesen (Ft): %

Saját forrás 2.213.503,- 2.213.503,- 25



Igényelt támogatás 6.640.510,- 6.640.510,- 75

összesen 8.854.013,- 8.854.013,- 100

Jászalsószentgyörgy község önkormányzata a fejlesztéshez szükséges saját forrást 2.213.503,- Ft 
összegben a 2009. évi költségvetési rendeletben, a költségvetési bevételei terhére biztosítja.
Jászalsószentgyörgy  község  Képviselő-testülete  felhatalmazza  polgármesterét  a  pályázat 
előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: 2009. év június 2. 16 óra Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális 
Igazgatósághoz ( 5000 Szolnok, Magyar út 8.) történő beérkezéséhez igazodva.

Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

Költségvetési rendelet módosításáról

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosításban 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:

7/2009 (V. 29.) KT rendelet 

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

(A 7/2009. (V.29.) KT rendelet írásban mellékelve.)

Útalap felújítási árajánlatok elbírálásáról

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

Szarvák Imre: a Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
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:

109/2009 (V. 27.) KT határozat 

Útalap felújítási árajánlatok elbírálásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Jász-Terra Kft. 



(2040 Budaörs, Árpád út 26.) ajánlatát elfogadja a Jászalsószentgyörgy belterületén tervezett útalap 
felújítási munkálatokra az eredeti és a módosított tervezői dokumentáció alapján.
A beruházás költsége 11.989.670,- Ft +25 % ÁFA összeg, bruttó 14.987.088,- Ft. 
Felhatalmazza a képviselő-testület Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős műszaki vezető: Kimák Gyula (5130 Jászapáti, Kocsér út 21.

Határidő: a szerződés aláírására azonnal
    munkálatok befejezése 2009. augusztus 15.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Jász-Terra Kft. Budaörs
2.) Kimák Gyula Jászapáti
3.) Képviselő-testület H.
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Alapító okirat elfogadásáról

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

110/2009 (V. 27.) KT határozat 

A Lippay Lajos Alsó-jászsági  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény  
egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági 
Óvodai,  Iskolai  és Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény egységes  szerkezetű alapító  okiratát  a 
2008.CV. törvény előírásainak megfelelően.

Határozatról értesülnek:  1.)  Lippay Lajos Alsó-jászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény H.
2.) Magyar Államkincstár Szolnok
3.) Képviselő-testület H.
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Vadascsárda hasznosításának lehetőségéről

Szarvák Imre: elmondta,  hogy a parkkal  kapcsolatban,  a  gondozás  tekintetében az előrelépések 
megtörténtek, a pálya egyre jobb állapotban van, az öltöző felújításra szorul.

Koczka László: a sportegyesület részéről felmerült vizesblokk kialakításának kérdése, valamint a 
terasz részről el lehetne távolítani a leégett részt. A vizesblokkon kívül a focisták részére 2 termet 
fel lehetne újítani.

Szarvák  Imre: funkciót  nem  adva  az  épületnek  tatarozni  kellene.  A  terasz  színpadként  is 



működhetne.

Kátai Lajos: véleménye szerint is a terasz felújításra szorul, valamint a tetőt is le kellene cserélni.

Vígh  Miklós: a  csárda  mögötti  részen  lévő  vizesblokkot  kellene  felújítani,  egyetért  a  terasz 
felújításával.

Koczka László: az illemhely és a látkép a fontos. A csárda melletti illemhelyet kell felújítani.

Szarvák Imre: javasolja, hogy a képviselő-testület tekintse meg a helyszínt, a lehetőségek felmérése 
céljából.
Az ülést 17.00 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr.Kovács Kornél
polgármester jegyző 

Dr. Gajdos Géza Feketéné Laczlavik Ildikó
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


