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  (II.13.) KT rendelet módosításáról 

161/2009 Önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzügyi terve I. félévi   

  végrehajtásáról   
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163/2009 A települési önkormányzat által átadott és a Jászsági Többcélú Társulás által 

  átvett  egyes feladatokra kötendő megállapodásokról – pedagógiai   

  szakszolgáltatásra  

164/2009 A települési önkormányzat által átadott és a Jászsági Többcélú Társulás által 

  átvett feladatokra kötendő megállapodásokról – támogató szolgáltatásra  

  

165/2009 A települési önkormányzat által átadott és a Jászsági Többcélú Társulás által 

  átvett egyes feladatokra kötendő megállapodásról – közösségi pszichiátriai 

  ellátás  

166/2009 A települési önkormányzat által átadott és a Jászsági Többcélú Társulás által  

  átvett egyes feladatokra kötendő megállapodásról- gyermekjóléti szolgáltatás 

167/2009  A települési önkormányzat által átadott és a Jászsági Többcélú Társulás által  

  átvett egyes feladatokra kötendő megállapodásról- családsegítés 

168/2009 A Jászsági Többcélú Társulás létszámcsökkentési döntésével összefüggő 

  egyszeri költésvetési támogatás igényléséhez szükséges döntésről – az 5/2009. 

  (II.20.) ÖM rendelet alapján 

169/2009 Járdafelújítások megvalósításának részleteiről 

170/2009 A település szilárd hulladék közszolgáltatás alkalmazásának tapasztalatairól 

171/2009  Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 



 
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 9-én megtartott, 

hangfelvétellel rögzített ülésén. 

 

Jelen vannak:  Szarvák Imre polgármester 

   Dömők Istvánné, 

   Feketéné Laczlavik Ildikó, 

   Jakusné Vámos Mária, 

   Koczka László, 

   Kátai Lajos, 

   Szabó László, 

   Szilágyi Péter, 

   Szögi Zoltán, 

   Dr. Tóth-Daru Péter, 

   Vigh Miklós önkormányzati képviselők, 

   dr. Kovács Kornél jegyző, 

   Simon Károly, 

   Zsoldi Lajos bizottsági kültag, 

   Tarnai Mihály intézményvezető, 

   Sándor Erzsébet intézményvezető, 

   Hamar Gábor r. százados őrsparancsnok, 

   Keskeny Attila Jász-Otthon-Center Kft. képviselője, 

   Gál András Szoltisz Kft. képviselője, 

   Szatmári Zoltán Logilogo Kft. képviselője, 

   Pintér Károly, 

   Komoly Tamás, 

   Kovács István, 

   Sallai István mezőőri pályázatot benyújtók, 

   Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető. 

 

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Dr. Gajdos Géza 

alpolgármester nem jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők Istvánné és 

Dr. Tóth-Daru Péter személyét javasolja. 

 

                    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

                    foglaltakat 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellen- 

                    szavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

153/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömők Istvánné és Dr. Tóth-Daru 

Péter személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta. 

 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H. 

    2.) Jegyző H. 

    3.) Irattár H. 

 



 

Szarvák Imre: napirendek cseréjére tesz javaslatot: 1. napirend Településfejlesztési bizottsági tag 

eskütétele, 2. napirend tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről, 3. közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról, 4. Szentgyörgy-Őr-Rendészet létrehozásáról, 5. két ülés 

között tett intézkedésekről. 

 

Dömők Istvánné: javasolja zárt ülésen megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság előterjesztéseit, átmeneti 

segély ügyben. 

 

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

 

 - Településfejlesztési bizottsági tag eskütétele 

 - Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről 

 - Előterjesztés a Tornaterem tetőfelújítására és komplex akadálymentesítésére kiírt    

   közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

 - Előterjesztés Szentgyörgy-Őr-Rendészet létrehozásáról 

 - Tájékoztató két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 - Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzügyi terve I. félévi 

   végrehajtásáról 

 - Előterjesztés költségvetési rendelet módosításáról 

 - Előterjesztés Bursa Bungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásra 

 - Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulással kapcsolatos kérdésekről 

 - Előterjesztés járdaépítések egyes kérdéseiről 

 - Tájékoztató a település szilárd hulladék közszolgáltatás alkalmazásának tapasztalatairól 

 - Előterjesztés Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának benyújtásáról 

Zárt ülés: 

 - Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy, Batthyány utca 13. szám alatti ingatlan adásvételéről 

 - Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy, Bercsényi utca 1. szám alatti ingatlan adásvételéről 

 - Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy, Nyár út 7. szám alatti ingatlan adásvételéről 

 - Előterjesztés épület bontásáról 

 - Jászalsószentgyörgy Ifjúság út 20. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntésről 

 - Előterjesztés mezőőri pályázatok elbírálásáról 

 - Átmeneti segélyek elbírálásáról 

 

 

                     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

                    foglaltakat 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

154/2009 (IX.9.) 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: megkéri Simon Károlyt, hogy tegye le esküjét. (írásban mellékelve) 

 



 Simon Károly eskütételére kerül sor. 

 

155/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 Településfejlesztési bizottsági külső tag eskütétele 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 22.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Településfejlesztési 

Bizottság külső tagja 

 

Simon Károly 

 

az esküt letette. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 

    2.) Jegyző H. 

    3.) Irattár H. 

 

 

 Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről 

 

Szarvák Imre: a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tájékoztatóban foglaltakat és 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Köszönti Hamar Gábor r. százados őrsparancsnokot s 

megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

Hamar Gábor: kiemelne egy-két fontosabb pontot a beszámolóból. Elmondja, hogy 

Jászalsószentgyörgy területén a 2008. évben továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények 

domináltak, viszont kiemelt esemény nem történt a faluban. A baleseti statisztika emelkedő 

tendenciát mutat. Változás, hogy a 2. számú Kmb-s Lázár Péter kérte a nyugdíjaztatását, s már nem 

is lát el szolgálatot, így ez a hely megüresedett. Elmondja, hogy támogatja a térfigyelő rendszer 

bővítését s minden olyan lehetőség kihasználását, melyek a közbiztonság növelését szolgálhatják. A 

településen létrehozandó faluőrséget, rendészetet a rendőrség is támogatja.  

 

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése véleménye a beszámolóval kapcsolatban. 

Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 

                A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban 

              foglaltakat 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

              nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

156/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonságának 

helyzetéről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 

    2.) Jegyző H. 

    3.) Irattár H. 

 



 

 

 Előterjesztés a Tornaterem tetőfelújítására és komplex akadálymentesítésére 

 kiírt közbeszerzés nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

 

Szarvák Imre: a Bíráló Bizottság javaslatát kérném jóváhagyni, mely szerint a SZOLTISZ Kft. a 

nyertes az ajánlattevők közül. 

 

dr. Kovács Kornél: az ajánlattevőknek holnap 16:00 órakor lesz a hivatalos eredményhirdetés. 

 

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: 

 

157/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 A Jászalsószentgyörgyi Lippay Lajos Alsó-jászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú 

 Művészetoktatási Intézmény tornaterem rekonstrukciójára és komplex 

 akadálymentesítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének  kiválasztásáról 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bírálóbizottság előterjesztésével, 

döntésével egyetért, azzal azonos tartalommal dönt. 

Indítványozza a jelen jegyzőkönyvvel azonos tartalmú eredmény kihirdetését: azaz a jelen 

közbeszerzési eljárás nyertese a SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (5000 Szolnok, 

Dózsa György út 5.) 

 

A második legjobb ajánlatot a  LOGILOGO KFT (5100 Jászberény, Nagykátai út 33.) adta. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos szerződések 

(kivitelezői, műszaki ellenőri) aláírására és arra, hogy a beruházás bonyolításával kapcsolatos 

ügyekben eljárjon. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 

    2.) Szarvák Imre polgármester H. 

    3.) dr. Kovács Kornél H. 

    4.) SZOLTISZ Kft. Szolnok, Dózsa György út 5. 

    5.) Irattár H. 

 

 

 

Szarvák Imre: a következő napirendi pont előtt köszönti a mezőőri pályázatra jelentkezőket. Most 

lenne lehetőségük a pályázatukban leírtakat kiegészíteni, viszont az elbírálás zárt ülésen fog 

megtörténni. Átadja a szót a jelölteknek. 

 

Sallai István: annyit fűznék a pályázatomhoz, hogy az adott területet minden nap járom, ismerem, a 

természettel szoros kapcsolatban vagyok. 

 

Komoly Tamás: már négy éve dolgozom mezőőrként Hódmezővásárhelyen, felsőfokú végzettségem 

van s rendelkezem terepjáróval is. A környéket nem ismerem. 

 



Pintér Károly: jelenleg katona vagyok, de szeretnék más irányban dolgozni. Pórtelken lakom, saját 

gépjárművel rendelkezem, mezőőri vizsgám még nincs. 

Kovács István: 4 éve lakom Jászalsószentgyörgyön, a mezőőri vizsgát most szereztem meg, 

határismerettel nem rendelkezem. 

 

Szarvák Imre: megköszöni a jelenlétüket, s elmondja, hogy a pályázat eredményéről értesíteni 

fogják a jelentkezőket. 

 

 

 Szentgyörgy-Őr-Rendészet létrehozása 

 

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

létrehozását, melyet támogatnak. Szakmailag hozzáértő személyek lennének a rendészet tagjai, 

Simon Károly és Zsoldi Lajos. Ez most egy koncepció, melyben elviekben kell a képviselő-

testületnek állást foglalnia, végleges döntést nem kell hozni addig míg a kormány által kiírt 

pályázatot nem látjuk. A településőrség létrehozására a napokban fog kiírni pályázatot a kormány . 

Ez a kezdeményezés helytálló és jó, csak forrást kell találni hozzá. Egységes formaruha, autó, 

mobilelérhetőség, külön helyiség, ahol fogadóórát tudnának tartani, segítené a rendészek munkáját. 

Különösebb jogosultságuk nem lenne, tehát a lakossággal szemben nem hatóságként lépnének fel. A 

koncepcióban foglaltakat elfogadásra javaslom, majd szavazásra bocsátja. 

 

 

              A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a koncepcióban 

                        foglaltakat 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

158/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 Szentgyörgy-Őr-Rendészet létrehozásáról 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentgyörgy-Őr-Rendészet/ 

Településőrség koncepcióban foglaltakat elfogadta, a létrehozást támogatja. 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Képviselő-testület tagjai H. 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző H. 

    3.) Szarvák Imre polgármester H. 

    4.) Irattár H. 

 

  

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 

Szarvák Imre: az anyagot kiegészíteném a napi pénzügyi helyzettel és a II. Családi Nap 

költségvetésével, melyet a képviselők most kaptak kézhez. Elmondja, hogy a Vadasban kiépült a 

futballpálya világítása és a Zagyva-híd felújítása folyamatosan zajlik, átadására szeptember végén 

kerülhet sor. 

 

Koczka László: megköszöni a Sportegyesület nevében a Vadas és a sportöltöző felújítását. Egy 

kérés lenne még az egyesület részéről, hogy az önkormányzat segítsen még egy lámpatest 

kiépítésében. 

 

Dömők Istvánné: a Raiffeisen Bankkal való egyeztetésnek van már eredménye? 

 



Szarvák Imre: a Bank most már a vízzel kapcsolatos adatokat nézi annak érdekében, hogy milyen 

szerződéssel és milyen vízdíj mellett tudnák elképzelni a hitelkonstrukciót. Elég régóta húzódik az 

ügy. Javaslom, kérjük meg a Bankot, hogy október 15-ig tegyen konkrét, végleges ajánlatot. 

Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

 

                   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

                              foglaltakat 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,  

         ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

159/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 Raiffeisen Bankkal való egyeztetésről 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Raiffeisen 

Bankkal a Vízmű visszavásárlásáért folytatott egyeztetésben felkéri a Bankot konkrét, végleges 

válasz adására 2009. október 15-ig. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 

    2.) Szarvák Imre polgármester H. 

    3.) dr. Kovács Kornél jegyző H. 

    4.) Irattár H. 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

 

                 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban 

                foglaltakat 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

160/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 

Jászalsószentgyörgy 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: szünet megtartását rendeli el. 

 

 Szünet után 

 

 Szabó László képviselő távozott az ülésről. 

 

 

 Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzügyi terve I. félévi 

 végrehajtásáról 

 

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A tájékoztatóban 

összegezve vannak az önkormányzat pénzügyi műveletei és a megtörtént események 2009 06.30-ig. 

 



dr. Kovács Kornél: megállapítható, hogy az első félévi gazdálkodása az önkormányzatnak 

biztonságos, a bevételi és a kiadási oldal jól teljesült. A tájékoztató alapján úgy tűnik, hogy a 

költségvetés megalapozott volt. 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

                 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban 

                 foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                 nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

161/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 Önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzügyi terve I. félévi végrehajtásáról 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 

2009. évi pénzügyi terve I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző H. 

    3.) Irattár H. 

 

 

 

 Költségvetési rendelet módosításáról 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelt-tervezetben foglaltakat. 

 

               A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben 

              foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

              elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2009 (IX.11.) KT rendelet 

 

 Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009 (II.13.)  KT 

 rendelet módosításáról 

 

 ( A 11/2009 (IX.11.) KT rendelet írásban mellékelve) 

 

 

 Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 

 

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A pályáztatás később 

lesz, de a rendszer kialakításához szükséges már most, a csatlakozás. 

 

dr. Kovács Kornél: a pályázatok benyújtásának határideje 2009. október 30., a testületnek pedig 

2009. november 23-ig kell elbírálni azokat. 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

                       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

                       foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  

                       nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 



 

 

162/2009 (IX.9.) KT határozat 

   

  Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási 

szándékát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. 

Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására és megküldésére. 

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pályázati kiírást („A” típusú és „B” típusú) a mellékelt 

tartalommal közzéteszi. 

A pályázatok támogatására a 2009 évi költségvetésben 730.000.- Ft, azaz hétszázharmincezer forint 

előirányzat tervezését kell biztosítani. 

Határidő: mellékletben foglaltak szerint. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 

    2.) OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály Budapest 

    3.) dr. Kovács Kornél jegyző H. 
    4.) Irattár H. 

 

 

 

 Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulással kapcsolatos kérdésekről 

 

Szarvák Imre: formai módosításokról van szó. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

           A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

          foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

          elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

163/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 A települési önkormányzat által átadott és a Jászsági Többcélú Társulás által átvett 

 egyes feladatokra kötendő megállapodásokról – pedagógiai szakszolgáltatás 

 

1. Jászalsószentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 

mellékletének megfelelően a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott Jászsági Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított pedagógiai szakszolgáltatásra vonatkozó 

Megállapodást.  

  2. A Képviselő-testület tagjai felhatalmazzák Szarvák Imre polgármestert a 

Megállapodás  aláírására. 

 

Határidő: 2009. szeptember 21. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 

 2.) Regionális Államigazgatási Hivatal, Szolnok 

 3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény 

4.) Jászsági Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Jászberény 

 

 



 

 

Előterjesztés megállapodás elfogadásáról a Jászsági Többcélú Társulás által 

fenntartott Jászsági Támogató Szolgálat által biztosított támogató szolgáltatásra 

vonatkozóan 

 

 

            A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

                      foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  

                      nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

164/2009 (IX.9) KT határozat 

 

 A települési önkormányzat által átadott és a Jászsági Többcélú Társulás által átvett egyes 

 feladatokra kötendő megállapodásokról  – támogató szolgáltatás 

 

1. Jászalsószentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 

mellékletének megfelelően a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott Jászsági Támogató 

Szolgálat által biztosított támogató szolgáltatásra vonatkozó Megállapodást  

 

2.  A Képviselő-testület tagjai felhatalmazzák Szarvák Imre polgármestert a Megállapodás     

aláírására. 

 

Határidő: 2009. szeptember 21. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

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

 2.) Regionális Államigazgatási Hivatal, Szolnok  

 3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény 

 4.) Jászsági Támogató Szolgálat, Jászkisér 

 

 

Előterjesztés megállapodás elfogadásáról a Jászsági Többcélú Társulás által 

fenntartott Jászsági Támogató Szolgálat által biztosított közösségi pszichiátriai 

ellátásra vonatkozóan 

 

            A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

                      foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  

                      nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

165/2009 (IX.9) KT határozat 

 

 A települési önkormányzat által átadott és a Jászsági Többcélú Társulás által átvett egyes 

 feladatokra kötendő megállapodásokról  – közösségi pszichiátriai ellátás  

 

1. Jászalsószentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 

mellékletének megfelelően a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott Jászsági Támogató 

Szolgálat által biztosított közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozó  megállapodást.  

 

2. A Képviselő-testület tagjai felhatalmazzák Szarvák Imre polgármestert a Megállapodás   

aláírására. 



 

Határidő: 2009. szeptember 21. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

 

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

 2.) Regionális Államigazgatási Hivatal, Szolnok 

 3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény 

 4.) Jászsági Támogató Szolgálat, Jászkisér 

 

 

Előterjesztés megállapodás elfogadásáról a Jászsági Többcélú Társulás által 

fenntartott Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 

gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan  
 

 

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

                      foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  

                      nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

166/2009 (IX.9) KT határozat 

 

 A települési önkormányzat által átadott és a Jászsági Többcélú Társulás által átvett egyes 

 feladatokra kötendő megállapodásokról – gyermekjóléti szolgáltatás   

 

1. Jászalsószentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 

 mellékletének megfelelően a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott Jászsági Családsegítő 

 és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó 

 Megállapodást.  

 

2. A Képviselő-testület tagjai felhatalmazzák Szarvák Imre polgármestert a Megállapodás 

 aláírására. 

 

 

Határidő: 2009. szeptember 21. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

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

     2.) Regionális Államigazgatási Hivatal, Szolnok 

     3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény 

     4.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jászberény 

 

 
Előterjesztés megállapodás elfogadásáról a Jászsági Többcélú Társulás által 

fenntartott Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 

családsegítésre vonatkozóan  

 

     A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

                        foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

    elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 



 

167/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 A települési önkormányzat által átadott és a Jászsági Többcélú Társulás által átvett egyes 

 feladatokra kötendő megállapodásokról – családsegítés  

 

1. Jászalsószentgyörgy Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadja az 

előterjesztés  mellékletének megfelelően a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott Jászsági 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított családsegítésre 

vonatkozó  Megállapodást.  

2. A Képviselő-testület tagjai felhatalmazzák Szarvák Imre polgármestert a 

Megállapodás  aláírására. 

 

Határidő: 2009. szeptember 21. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai. H. 

 2.) Regionális Államigazgatási Hivatal, Szolnok 

               3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény 

          4.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jászberény 

 

 

 

Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás létszámcsökkentési döntésével összefüggő 

egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez szükséges döntésről - az 5/2009. (II.20.) 

ÖM rendelet alapján 

 

 

 

            A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

                       foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  

                       nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

168/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

A Jászsági Többcélú Társulás létszámcsökkentési döntésével összefüggő egyszeri 

 költségvetési támogatás igényléséhez szükséges döntésről - az 5/2009. (II.20.) ÖM 

 rendelet alapján 

 

 

A Jászsági Többcélú Társulás fenntartásában működő Jászsági Támogató Szolgálat álláshelyeinek 

száma a 2008. évben elfogadott 28 főről 2009. január 1.-i fordulónappal 18 főre változott. 

Jászalsószentgyörgy Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti – az 5/2009.(II.20.) ÖM 

rendelet 6.§ (1) bekezdés j) pontjával összhangban -, hogy a létszámleépítéssel ténylegesen érintett 

2 fő továbbfoglalkoztatására, az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények keretében a 

meglévő üres álláshelyeken - továbbá az előreláthatólag megüresedő álláshelyek, illetve tervezett új 

álláshelyek hiányában - nem volt lehetőség. 

 

Határidő: 2009. szeptember 21. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

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



  2.) Regionális Államigazgatási Hivatal, Szolnok 

  3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény 

 

Előterjesztés járdaépítések egyes kérdéseiről 

 

Szarvák Imre: egy kiegészítés lenne az előterjesztéshez, Pakai Lászlóék (Árpád út) szeretnének még 

40 m járdát, ez lesz a 19. sorszámú. Minden pályázatot leellenőriztünk és átvizsgáltunk még 

egyszer, s valóban indokolt azokon a szakaszokon a járda építése, felújítása. A Pénzügyi Bizottság 

elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat, a Településfejlesztési Bizottság elnöke pedig 

azt kérte, hogy adott döntésnél mixer betont is igénybe vehessenek a járda készítés során. 

Igyekszünk úgy ütemezni a munkálatokat, hogy megfelelően tudjuk kontrollálni. Ha lesznek még 

további igények, akkor megpróbálunk egy újabb pályázatot kiírni. A Tavaszmező úton azért kell 

vállalkozót igénybe venni, mert az ottani lakosok fizikailag nem tudják elkészíteni a járdát. 

 

Szögi Zoltán: a Tavaszmező útnál a vállalkozó munkadíját sokallom. 

 

Szarvák Imre: az ár reális, hisz egy komplett utcarészről van szó. Mivel további hozzászólás nem 

volt a napirendez, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

                       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben

                   foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  

                       nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

169/2009 (IX.9.) KT határozat 

 

 Járdafelújítások megvalósításának részleteiről 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés és a mellékelt 

táblázat szerint a 2009-ben megvalósuló járdafelújítás és építés megkezdését az abban szereplő 

feltételekkel jóváhagyja. Adott döntés alapján, az anyagellátásba mixer beton is bevonható. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó megrendelések 

lebonyolítására a program koordinálására, valamint az 1-es számú pályázat esetében vállalkozó 

megbízására.  

2009. december 31-ig a program helyzetéről, valamint 2010. június 31-ig a program 

megvalósulásáról beszámoló készül a Képviselő-testület felé.  

A beruházás költségeit a fejlesztési tartalék biztosítja.  

 

 

Határidő: 2009. október 31, illetve 2010. május 31.  

Felelős: Szarvák Imre polgármester és Tóth Tibor 

 

 

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

2.)  Szarvák Imre polgármester H. 

3.)  dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

4.)  Irattár, H. 

 

  

Tájékoztató a település szilárd hulladék közszolgáltatás alkalmazásának 

tapasztalatairól   



 

Szarvák Imre: a Településfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság is tudomásul vett a tájékoztatóban 

foglaltakat. 

Dr. Tóth-Daru Péter: a díjhátralékot, hogy tudja kezelni az önkormányzat? 

 

dr. Kovács Kornél: azoknak a száma, akik rendszeresen nem fizetnek, nem csökken, a tartozás adók 

módjára behajtható, viszont a szociális jellegű ellátásokból pl.: családi pótlék ez nem lehetséges. 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

     A községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban 

     foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

170/2009 (IX.9.) KT határozat 

  

 A település szilárd hulladék közszolgáltatás alkalmazásának tapasztalatairól 

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település szilárd hulladék 

közszolgáltatás alkalmazásának tapasztalatairól szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

 

 

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

    2.) Jegyző, H. 

    3.) Irattár H. 

 

 
Előterjesztés Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának benyújtásáról 

 

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

foglaltakat, melyet támogatnak. A tervek folyamatosan készülnek, komplex akadálymentesítésről 

van szó. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

              A községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

             foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

             nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

171/2009 (IX.9.) KT határozat  

  

 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról  

 

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az „Egyenlő 

esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” (akadálymentesítés) című ÉAOP-2009-4.1.5-09 számú 

pályázati kiírásban a Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületének 

és környezetének akadálymentesítésére vonatkozó „ pályázatát” benyújtja.  

A beruházás költsége 16.500.000.- Ft, a támogatás összege 14.850.000.- Ft. Az Önkormányzat 

szükséges 10% önerőt, 1.650.000.- Ft-ot saját költségvetésében biztosítja.  

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 



Határidő: 2009. szeptember 30.  

 

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

    2.) Szarvák Imre polgármester, H. 

    3.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

    4.) Irattár, H. 

 

 

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja. 

 

 

 

 

Szarvák Imre         dr. Kovács Kornél 

polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

Dömők Istvánné        Dr. Tóth-Daru Péter 

önkormányzati képviselő       önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő

             

             

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


