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Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 29-én megtartott, 

hangfelvétellel rögzített ülésén. 

 

 

Jelen vannak:  Szarvák Imre polgármester, 

   Dömők Istvánné, 

   Feketéné Laczlavik Ildikó, 

   Koczka László, 

   Kátai Lajos, 

   Szabó László, 

   Szilágyi Péter, 

   Szögi Zoltán, 

   Dr. Tóth-Daru Péter, 

   Vígh Miklós önkormányzati képviselők, 

   dr. Kovács Kornél jegyző, 

   Tarnai Mihály iskola igazgató, 

   Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető, 

   Csekő Adrienn védőnő, 

   Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető. 

 

 

 

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja, 

hogy Jakusné Vámos Mária jelezte távolmaradásának okát, Dr. Gajdos Géza alpolgármester 

pedig szabadsága miatt nem vesz részt az ülésen. 

 

 Szabó László távozott. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szögi Zoltán és Koczka László személyét javasolja. 

 

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

          foglaltakat 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett,  

                     ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

128/2009 (VII.29.) KT határozat 

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szögi Zoltán és Koczka 

László személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H. 

    2.) Jegyző H. 

    3.) Irattár H. 

 

 

Szarvák Imre: új napirendek felvételére tesz javaslatot: a Bíráló Bizottság létrehozása után, a 



zárt ülés megkezdése előtt a javaslatát előterjeszti a Képviselő-testületnek s zárt ülésen 14. 

napirendi pontként kéri megtárgyalni a Településfejlesztési Bizottság új tagjának személyét. 

 

Dömők Istvánné: javasolja zárt ülésen megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság három 

előterjesztését átmeneti segély ügyében. 

 

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

 

– Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

– Beszámoló a Víziközmű Társulat tevékenységéről 

– Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről 

– Előterjesztés óvodai belső udvarban térburkolat kialakításáról 

– Előterjesztés galéria kialakításáról az óvodában 

– Előterjesztés bérleti szerződés megkötésére, iskolaudvar bővítésére 

– Előterjesztés civil szervezet kérelméről 

– Előterjesztés „Jászalsószentgyörgy községért díj” alapításáról és adományozásáról 

szóló 8/1992. (V.6.) KT rendelet módosításáról 

– Előterjesztés a tornaterem tetőcseréjének és akadálymentesítésének kivitelezéséhez 

kapcsolódó ajánlatok elbírálására létrejövő Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztásáról 

– Előterjesztés Gondozó Központ megszüntetéséről 

– Bíráló Bizottság javaslata ajánlattételi felhíváshoz 

Zárt ülésen: 

– Előterjesztés fellebbezés elbírálásáról 

– Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy, Hunyadi út 29/A szám alatti ingatlan 

adásvételéről 

– Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy, Wesselényi utca 21. szám alatti ingatlan 

adásvételéről 

– Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy, Batthyány utca 13. szám alatti ingatlan 

adásvételéről 

– Előterjesztés védőnői pályázat elbírálásáról 

– Előterjesztés „Jászalsószentgyörgy községért díj” adományozásáról 

– Településfejlesztési Bizottság új tagjának kiválasztása 

– Átmeneti segélyek elbírálásáról 

 

 

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

    foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2009 (VII.29.) 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 a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 

Szarvák Imre: van valakinek valamilyen kérdése, véleménye? 

 

Dömők Istvánné: láttuk a Raiffeisen Banktól érkezett levelet. A kérdésem az lenne, hogy van-

e konkrét időpont amikorra a banknak választ kell adnia? 

 

Szarvák Imre: nem kötelezhetjük a bankot határidő kiszabására, most vizsgálják az 

Önkormányzatot mind általánosságban mind szakmailag, majd adnak egy tájékoztatást, hogy 

milyen konstrukcióban tudják elképzelni a hitelkérelmünk teljesítését. 

 

Koczka László: több szülő is jelezte nekem, hogy szükséges lenne még egy zebrára a 

központban és egy ivóvizes kútra. 

 

Szarvák Imre: a közútkezelő egy zebrát engedélyezett. A díszkutat pedig egyszerűbb 

beüzemelni, mint egy új kutat kialakítani. Meg kell vizsgálni, hogy az miért nem üzemel. 

 

Vigh Miklós: a kövesutak állapota is nagyon rossz, főleg a községbe bevezető fő utaké. 

Száguldoznak az autók. 

 

Szarvák Imre: talán, ha a teljes kamerarendszer kiépül községünkben a bevezető utaknál is 

lesz valamilyen visszatartó ereje az autósokkal szemben. A táblát, hogy kamerával őrzött 

terület, kicsit kintebb lehet tenni a mostani helyétől, ami lassításra ösztönözheti az autósokat. 

Mivel további hozzászólás nincs, 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: 

 

130/2009 (VII.29.) 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. 

 

 

Szarvák Imre: a következő napirendi pont előtt köszönti Csekő Adrienn védőnőt. A hozzá 

intézett kérdéseket előrehoznánk, a pályázat elbírálásáról pedig zárt ülésen döntünk. 

Megkérdezi Csekő Adriennt, hogy kívánja-e kiegészíteni pályázatát. 

 

Csekő Adrienn: köszönt mindenkit, elmondja, hogy az idén végzett a Pécsi 

Tudományegyetemen, öt helyre adta be a pályázatát, melyből három helyre fel is vették, de itt 

szeretne dolgozni. 

 



Szarvák Imre: mivel nem lát jelentkezőt, megköszöni Csekő Adriennek a jelenlétét s 

elmondja, hogy  a pályázat elbírálásának eredményéről értesítést fogják. 

 

 Beszámoló a Víziközmű Társulat tevékenységéről 

 

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Szarvák Imre: a beszámolót nem kívánom kiegészíteni, van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat. 

 

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban 

    foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

131/2009 (VII.29.) KT határozat 

 

 Beszámoló a Víziközmű Társulat tevékenységéről 

 

A községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközmű Társulat tevékenységéről szóló 

beszámolóban foglaltakat elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H. 

    2.) Jegyző H. 

    3.) Irattár H. 

 

 

 Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről 

 

Szarvák Imre: a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolja a 

program folytatását. Községünkben nagyon jó a közfoglalkoztatási program, mindenkit be 

tudunk vonni a munkába, ennek következtében elég komoly létszámmal dolgozunk, mely 

nagy odafigyelést igényel. A köz-foglalkoztatottak munkabérének és járulékainak a költségeit 

95%-ban téríti az állam, mellyel mi, mint munkáltató ösztönözve vagyunk. Várom a 

javaslatokat, hogy mire lehetne még ezen kívül alkalmazni a programot. Mivel jelentkező 

nem volt, 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: 

 

132/2009 (VII.29.) KT határozat 

 

 Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről 

 

A községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás helyzetéről szóló 

tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

 



Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H. 

    2.) Jegyző H. 

    3.) Polgármester H. 

    4.) Irattár H. 

 

 Előterjesztés óvodai belső udvarban térburkolat kialakításáról 

 

Szarvák Imre: a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést, melyet támogatnak. A munkálatokat az drágítja meg, hogy mindent kézi erővel 

kell elvégezni. 

 

 Kátai Lajos kiment az ülésről 

 

Koczka László: én támogatom, hogy a munkálatokkal Juhász Sándor helyi vállalkozót bízzuk 

meg. 

 

Vigh Miklós: nem kellett volna versenyeztetni a vállalkozókat? A közmunkások nem tudják 

elvégezni a kisebb feladatokat? 

 

Szarvák Imre: nem akkora az értékhatár, hogy versenyeztetni kéne, a munkásoknak- 

községgazdálkodási csoportnak pedig nincs rá kapacitása, hogy a ezekben a munkálatokban is 

részt tudjanak venni. Van valakinek észrevétele, javaslata, módosító javaslata? 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: 

 

133/2009 (VII.29.) KT határozat 

 

 Óvodai belső udvarban térburkolat kialakításáról 

 

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 

Rákóczi út 15. szám alatti óvodai ingatlan belső udvarán új térburkolatot alakít ki. 

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy Juhász Sándor egyéni vállalkozót 

(Jászalsószentgyörgy, Akácfasor u. 6/a.) megbízza a benyújtott árajánlat szerint bruttó 

495.250,- Ft összegben a munkálatok elvégzésére. 

A munkálatok anyagszükségletét a meglévő deponált térkő, valamint további 100 ezer Ft 

előirányzat biztosítja. 

A beruházás előirányzatát a felhalmozási tartalék biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a beruházás lebonyolítására, 

valamint a vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2009. augusztus 31. 

 

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyen 

                                              2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                                              3.) dr. Kovács Kornél, Helyben 

                                              4.) Juhász Sándor egyéni vállalkozó, Helyben 

                                              5.) Irattár, Helyben 



 

 

 Előterjesztés galéria kialakításáról az óvodában 

 

Szarvák Imre: a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság egyaránt támogatta. 

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: 

 

134/2009 (VII.29.) KT határozat 

 

 Galéria kialakításáról az óvodában 

 

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 

Rákóczi út 15. szám alatti óvodai ingatlan egyik csoportszobájában galériát alakít ki. 

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy Kovács Róbert egyéni vállalkozót 

(Jászalsószentgyörgy, Bacsó B u. 28.) megbízza a benyújtott árajánlat szerint 250.000,- Ft+ 

Áfa összegben a munkálatok elvégzésére. 

A beruházás előirányzatát a felhalmozási tartalék biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a beruházás lebonyolítására, 

valamint a vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2009. augusztus 31. 

 

 

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyen 

                                              2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                                              3.) dr. Kovács Kornél, Helyben 

                                              4.) Kovács Róbert egyéni vállalkozó, Helyben 

                                              5.) Irattár, Helyben 

   

 

                             

 Kátai Lajos visszajött az ülésre 

 

 Előterjesztés bérleti szerződés megkötésére, iskolaudvar bővítésére 

 

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztésben foglaltakat, melyet támogatnak. 

 

Vigh Miklós: ennyit mindenképpen megér a bővítés, a gyerekek érdekében. 

 

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: 

 

135/2009 (VII.29.) KT határozat 

 

 Bérleti szerződés megkötésére, iskolaudvar bővítésére 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Mucza 

Gizella Fő út 63. szám alatti ingatlan kezelőjével bérleti szerződést köt az iskolaudvar 

bővítésére vonatkozóan. 

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy az érintett telekhatáron 35 m hosszú, 2 m 

magas kerítést kell építeni, melynek előirányzata bruttó 150 ezer Ft, melyet a 

vagyonüzemeltetési előirányzat biztosít. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2009. augusztus 31. 

 

 

Határozatról értesülnek:           1.) Szarvák Imre polgármester, Helyen 

                                                  2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                                                  3.) dr. Kovács Kornél, Helyben 

                                                  4.) Mucza Gizella, Helyben 

                                                  5.) Irattár, Helyben 

 

 

 Civil szervezet kérelméről 

 

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és nem támogatja. 

 

Szarvák Imre: köszönti Grósz Attilát, az ökölvívók edzőjét, megkérdezi, hogy kívánja-e 

kiegészíteni a kérelemben leírtakat. 

 

Grósz Attila: a szakosztály pénze elfogyott, pedig most lesz a Magyar Bajnokság. Csatoltam a 

számlákat, hogy a képviselők is lássák, mennyibe kerül egy-egy versenyen való részvétel. 

 

Koczka László: a szakosztály költségvetésében le kellett volna tisztázni, hogy ha elfogy a 

pénz akkor mi lesz, mert így nem látni a végét. Az önkormányzat szerintem abban hibázott, 

hogy nem egyeztetett a szakosztállyal. 

 

Feketéné Laczlavik Ildikó: a civil szervezeteknek megvan egy keret, ebből gazdálkodnak, és 

nem jönnek ide pénzt kérni állandóan. Kell lennie egy határnak. 

 

Szögi Zoltán: a szakosztály fenntartása nem oldható meg csak önkormányzati támogatásból, 

egyéb bevételt, szponzorokat kéne keresniük. 

 

Koczka László: javaslom, hogy szeptemberig várjunk a támogatással. 

 

Szarvák Imre: a támogatás lehet eredményfüggő is. 



 

Vigh Miklós: most szavazzunk meg 100.000.- Ft-ot. 

 

Szögi Zoltán és Koczka László képviselők is egyetértenek a javaslattal. 

 

Szarvák Imre: a támogatás legyen a kért összeg fele. 

 

Koczka László: egyetértek a javaslattal. Egészítsük ki annyiban, hogy november közepéig a 

szakosztály készítsen egy részletes beszámolót a költségekről és versenyekről az 

önkormányzatnak, amelyből mi is tudunk tájékozódni, hogy mit tudunk támogatni és mit nem. 

 

Dömők Istvánné: a javaslat tehát 150.000.- Ft. A szakosztály adminisztrálja az eseményeket, 

videóval fényképpel és készítsen egy beszámolót a versenyekről december közepéig. 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

 

 

             A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

             foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

             nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

136/2009 (VII.29.) KT határozat 

 

 Civil szervezet kérelméről 

 

A községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Sportegyesület Ökölvívó 

Szakosztálya által benyújtott kérelemre 150.000.- Ft támogatást ítélt meg, mely a Civil 

Szervezetek Támogatására elkülönített keretből kerül kifizetésre. A Képviselő-testület a 

szakosztálytól december közepéig részletes beszámolót kér a versenyeredményekről, 

költségekről. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Grósz Attila, Helyben, Árpád út 2. 

    2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    3.) Jegyző, Helyben 

     4.) Irattár Helyben 

 

 

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el. 

 

 Szünet után. 

 

 Koczka László távozott az ülésről. 

 

 Előterjesztés „Jászalsószentgyörgy községért díj” alapításáról és 

adományozásáról szóló 8/1992. (V.6.) KT rendelet módosításáról 

 

Szarvák Imre: ennél a napirendi pontnál a keretszabályokról döntünk. Fölösleges két díjnak 

lennie. A rendeletben aktualizálásra került a pénzérték. Szavazásra bocsátja a rendelet-

tervezetben foglaltakat. 

 



 

     

 

      

                   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben 

                   foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

                  elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

10/2009 (VIII.1.) KT rendelet 

 

 „Jászalsószentgyörgy községért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 

8/1992.  (V.6.) KT rendelet módosításáról 

  

 (A 10/2009 (VIII.1.) KT rendelet írásban mellékelve) 

 

 

 Előterjesztés a tornaterem tetőcseréjének és akadálymentesítésének 

kivitelezéséhez  kapcsolódó ajánlatok elbírálására létrejövő Bíráló Bizottság 

tagjainak  kiválasztásáról 

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság egészülne ki Tarnai Mihály iskolaigazgató úr 

személyével. A Bizottság véleményezi az ajánlatokat és terjeszti a Képviselő-testület elé. Az 

előterjesztésben foglaltakat szavazásra bocsátja. 

            

           A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

             foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

             nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

137/2009 (VII.29.) KT határozat 

 

 Bíráló Bizottság létrehozásáról 

 

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete a tornaterem felújítására 

vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás keretében megválasztja a Bíráló Bizottság állandó és 

delegált tagjait: 

A Bíráló Bizottság állandó tagjai a Pénzügyi Bizottság tagjai (Dömök Istvánné, Feketéné 

Laczlavik Ildikó, Jakusné Vámos Mária, Kátai Lajos, Dr. Tóth-Daru Péter, Vigh Miklós, 

Blaha Borbála) a delegált tag Tarnai Mihály igazgató,. 

A Bíráló Bizottság zárt ülésén tanácskozási joggal részt vesz dr. Kovács Kornél jegyző, 

Gattyán István tervező mérnök, a közbeszerzési szakértő és Szarvák Imre polgármester. 

 

Határozatról értesül:    1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    2.) Pénzügyi Bizottság tagjai, Helyben 

    3.) Tarnai Mihály igazgató, Helyben 

    4.) Gattyán István, tervező mérnök, Jászberény, Kakukk út 3. 

    5.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    6.) Bata Péter közbesz. szakértő, Jászberény, Blénessy János u. 

24/F 

    7.) Sebestyén Ferenc kb. szakértő, Jászberény, Blénessy János u. 

24/F 



    8.) Irattár, Helyben 

 

 

 

 Előterjesztés Gondozó Központ megszüntetéséről 

 

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: 

 

138/2009 (VII.29.) KT határozat 

 

 Gondozó Központ megszüntetéséről 

 

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 

Jászalsószentgyörgy, Fő út 69. szám alatti székhelyű Gondozási Központot 2009. július 29-ei 

hatállyal megszünteti. A képviselő-testület a megszüntető okiratot elfogadja. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    3.) Magyar Államkincstár, Szolnok 

    4.) Irattár, Helyben  

 

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el. 

 

 Szünet után. 

 

 Közbeszerzési eljárás lebonyolításának egyes kérdéseiről 

 

Szarvák Imre: a tornaterem felújítására vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás keretében 

megválasztott Bíráló Bizottság a Képviselő-testületnek az alábbi javaslatot teszi: a 

közbeszerzési eljárás kiírásánál az ajánlattevőknek öt évre visszamenőleg referenciákat kell 

felmutatnia, melyeknek jellege hasonló a tornaterem tetőcseréjéhez és akadálymentesítéséhez. 

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: 

 

139/2009. (VII.29.) KT határozat 

 

 Közbeszerzési eljárás lebonyolításának egyes kérdéseiről 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgyi 



tornaterem tetőfelújítására és komplex akadálymentesítésére kiírt és megnyert pályázattal 

kapcsolatban a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról az alábbi döntéseket hozza: 

A) a közbeszerzési eljárás formája: egyszerű, nyílt eljárás 

B) az eljárás döntés előkészítő és végrehajtó feladatainak ellátására megbízza a Sansz Projekt 

Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaságot (5100 Jászberény, Blénessy János u. 24/F.) 

bruttó 350.000.- Ft értékben. 

C) az ajánlati és részvételi felhívás tartalmát, az ajánlatok elbírálásának rész-szempontjait és 

súlyozását valamint az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékének összegét az ajánlattételi 

felhívásban foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határozatról értesülnek: a többi marad, Bata és Sebestyén helyett Sansz 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    2.) Bíráló Bizottság tagjai 

    3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    4.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    5.) Gattyán István, tervező mérnök, Jászberény, Kakukk út 3. 

    6.) Sansz Projekt Iroda Tanácsadó és Szolg. BT. Jászberény 

    7.) Irattár, Helyben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja. 

 

 

 

 

 

 

Szarvák Imre        dr. Kovács Kornél 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

Koczka László       Szögi Zoltán 

önkormányzati képviselő      önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


