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Jegyzőkönyv 

 

Készült: a községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 18-án megtartott, 

hangfelvétellel rögzített ülésén. 

 

Jelen vannak:  Szarvák Imre polgármester 

   Dr. Gajdos Géza alpolgármester, 

   Feketéné Laczlavik Ildikó, 

   Koczka László, 

   Kátai Lajos, 

   Szilágyi Péter, 

   Szögi Zoltán, 

   Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képviselők, 

   dr. Kovács Kornél jegyző, 

   Simon Károly, 

   Zsoldi Lajos bizottsági kültag, 

   Baráth László a Védelem Holding Kft. képviselője 

   Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető. 

 

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

Istvánné, Jakusné Vámos Mária, Vigh Miklós képviselők jelezték távolmaradásuk okát, Dr. 

Gajdos Géza alpolgármester és Szabó László nem jelezte távolmaradásának okát. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Tóth-Daru Péter és Kátai Lajos személyét javasolja. 

 

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

        foglaltakat 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellen- 

        szavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

182/2009 (XI.18) KT határozat 

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Tóth-Daru Péter és Kátai 

Lajos személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta. 

 

 

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

    2.) Jegyző, H. 

    3.) Irattár, H. 

 

Szarvák Imre: az első napirendi pont keretein belül előzetesen tárgyaljunk a Vízmű 

visszavásárlásáról és a karácsonyi díszkivilágításról. Ezekről döntést most nem kell hozni, 

mert jövő héten napirenden lesznek. Megkérdezi, hogy a napirendekhez van-e valakinek 

észrevétele, kérdése. Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirendek elfogadását az alábbiak 

szerint: 

 

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 Előterjesztés „Térfigyelőkamera-rendszer bővítése Jászalsószentgyörgyön” című 

pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról 

 Előterjesztés települési faültetési program megkezdéséről 



 Előterjesztés buszöblök és buszvárók felújítására vonatkozó pályázat beadásáról 

 Előterjesztés tornaterem sportöltözőjének bútorzatának beszerzéséről 

 Előterjesztés Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat telephelyének felújítására 

vonatkozó pályázat benyújtásáról 

Zárt ülésen: 

 Előterjesztés a 2010. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat keretében történő támogatások elbírálásáról 

 Átmeneti segély elbírálásáról 

 

             A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

             foglaltakat 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

             nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

183/2009 (XI.18.) KT határozat  

 

 Napirend elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 

elfogadta. 

 

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

    2.) Jegyző, H. 

    3.) Irattár, H. 

 

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalása előtt, a Védelem Holding Kft. képviselője fog 

nekünk egy prezentációt bemutatni, melynek a kiépítendő kamerarendszer megismertetése a 

célja, amennyiben az ő ajánlatuk kap pozitív elbírálást.  Köszönti a Védelem Holding Kft. 

képviselőit s átadja nekik a szót. 

 

Baráth László: köszönt mindenkit, s elmondja, hogy az előző ütemben kiépített 

kamerarendszer pályázata nagyon kötött volt, de akkor is a legjobb megoldást hozták. A 

mostani ajánlatukban már egy sokkal színvonalasabb, rugalmasabb és erős rendszert tudnának 

kiépíteni, mely az igényeknek megfelelően módosítható is lenne. Kiemeli, hogy a 

rendszámfigyelő kamera arra alkalmas, hogy a visszajátszás során meg lehessen nézni az 

adott jármű rendszámát, automatikusan nem tárol adatokat. Ezekbe már infravetők is be 

vannak tervezve, mely szürkületi és esti fényben a rendszám elmosódása miatt kap szerepet. A 

kamerarendszeren a Kft. távfelügyeletet tart, de a képeket nem nézik. A mostani kiépítendő 

rendszerhez 16 kamerát tudnak csatlakoztatni, melyre a mostani pályázat keretén belül 7 

kamerát szerelnének fel. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. 

 

Szarvák Imre: hangsúlyoznám, hogy a rendszerrel a közbiztonság javításába kapcsolódnánk 

be. Ez az Önkormányzat részéről egy önként vállalt feladat. A rendszer fejlett, de nem arra 

hivatott, hogy minden egyes lakos vagyonát megvédjük és megfigyeljük. Mivel több 

hozzászólás nem volt, megköszöni a Védelem Holding Kft. prezentációját és szünetet 

megtartását rendeli el. 

 

 Szünet után 

 

 Dr. Gajdos Géza alpolgármester megérkezett az ülésre. 

 



 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 

Szarvák Imre: a beszámolót kiegészíteném, hogy a Zagyva-híd felújítása befejeződött és 

átadása megtörtént. Átadja a szót kérdésfeltevésre, észrevételre. 

 

Zsoldi Lajos: elmondja, hogy a településőrök megkezdték a munkájukat, a jól működő 

rendszer kiépítéséhez hozzáfogtak.  

 

Szarvák Imre: a településőrség feladata, hogy segítsék a rendőri munkát. Teljes lefedettség, 

védettség nincs. A településőrök hivatásszerűen végzik munkájukat, míg a polgárőrök 

társadalmi tevékenységként. Mivel több hozzászólás nem volt, 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: 

 

184/2009 (XI.18.) KT határozat 

 

 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

 

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

2.) Jegyző, H. 

3.) Irattár, H. 

 

 

Dr. Szögi Zoltán: karácsony közeledtével a falu díszkivilágításával is foglalkozzunk. 

 

Szarvák Imre: a Vízmű visszavásárlásával és a karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban 

most van lehetőség előzetes megbeszélésre, dönteni ezekben most nem kell, jövő héten külön-

külön napirendi pontban fogjuk tárgyalni. A visszavásárlással kapcsolatban a Pénzügyi 

Bizottságnak volt egy önálló javaslata, mely szerint a működő céget ne 20, hanem 10 millió 

Ft-ért próbáljuk megvásárolni. Az üzletrész megvásárlása után a hitelt átvállaljuk. Már két 

banktól is kaptunk ajánlatot. a Raiffeisen Bank szakmai befolyást akar a cégből, mert úgy 

hisz, hogy van még benne tartalék. A Budapest Bank ajánlata is biztató.  Azt kell eldönteni, 

hogy ér-e a működőképes cég nekünk 20 millió Ft-ot, vagy pedig alkudjunk le az árból. 

Mindenféleképpen egy közép- és hosszú távú érdek az, hogy a Vízmű az Önkormányzat 

kezében legyen, de nem kockázat nélküli és ezzel a vízdíjak nem fognak csökkenni. A 

díszkivilágítás, mint jelenség nagyon elterjedt, de ahhoz, hogy igazán látványos dolgot 

alkossunk sok pénz kell. Az Önkormányzat fenyőfája ismét felállításra kerül. 

 

 Előterjesztés „Térfigyelőkamera-rendszer bővítése Jászalsószentgyörgyön” című 

 pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról 

 

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság ülésén már javaslatot tettem, melyet támogatott is a 

Bizottság, hogy vannak olyan bevezető utak a községbe, melyek nincsenek védve. Ilyen a 



paplaknál a Fő út rövid szakasza, melyet a gátoldalról is meg lehet közelíteni és a Vörösmarty 

út csonka szakasza. Ezeket az utakat oszlopokkal le lehetne zárni a járműforgalom elől, 

természetesen a lakosok egyetértésével. A Vadas parknál a gátoldalon egy keresztbe sorompót 

lehetne felállítani, a Vízüggyel egyeztetve. 

 

 A többi képviselő egyetért a javaslattal. 

 

Szarvák Imre: 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: 

185/2009 (XI.18.) KT határozat  

 

 Utak lezárásáról 

 

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Fő út 

1818/1 hrsz.-ú szakaszát és a Vörösmarty út 1308 hrsz.-ú szakaszát oszlopokkal lezárja a 

járműforgalom elől a lakosokkal való egyeztetés után, továbbá a Vízművel egyeztetve a Vadas 

parknál lévő gátra keresztbe, egy sorompó felállítását kezdeményezi. A Képviselő-testület 

felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó egyeztetések lebonyolítására.  

 

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

    2.) Szarvák Imre polgármester, H. 

    3.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

    4.) Irattár, H. 

 

 

 

Szarvák Imre: a képviselők írásban megkapták az anyagot és az ülés elején a Védelem-

Holding Kft. prezentációját is láthattuk. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, 

hozzászólása. Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja a Térfigyelőkamera-rendszer 

bővítése Jászalsószentgyörgyön című pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról szóló 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

              A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

             foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

186/2009 (XI.18.) KT határozat  

 

 „Térfigyelőkamera-rendszer bővítése Jászalsószentgyörgyön” című pályázat 

 kivitelezőjének kiválasztásáról  

 

 

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 

217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 

támogatási programok előirányzatai felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. 

(IV. 10.) Kormányrendelet alapján kiírt pályázati felhívásra benyújtott „Térfigyelőkamera-



rendszer bővítése Jászalsószentgyörgyön” című pályázat kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére megbízza a Védelem Holding Kft.-t, és felhatalmazza a polgármestert a beruházás 

bonyolítására, a vállalkozási szerződés aláírására, a  vállalkozó ajánlata alapján 6.850.400,- Ft 

+ Áfa, azaz bruttó 8.563.000,- Ft összegű vállalkozói díjjal, valamint a műszaki ellenőrrel a 

megbízási szerződés aláírására 100.000.- Ft+ ÁFA összegű megbízási díjjal 

 

A beruházás megvalósításhoz szükséges 2.213.503.-Ft-ot az Önkormányzat Képviselő 

testületének az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) 

KT rendelet módosításáról szóló 7/2009. (V. 29.) rendeletében elfogadott, fejlesztési 

tartalékból nevesített előirányzat biztosítja. 

 

Határidő: a szerződés aláírására 2009. december 15. 

                a beruházás megvalósítására 2010. április 15..  

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 

   1.) Szarvák Imre polgármester, H. 

   2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

   3.) Képviselő-testület, H. 

   4.) Védelem-Holding Kft., 5100 Jászberény, Gyöngyösi út 24. 

   5.) EXEN Kft., 5000 Szolnok, Cseresznye u. 27.) 

   5.) Irattár, H. 

 

 

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el. 

 

 Szünet után. 

 

 Feketéné Laczlavik Ildikó távozott az ülésről. 

 

 Előterjesztés települési faültetési program megkezdéséről 

 

Szarvák Imre: a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ügyet illetve egy javaslatot 

adott be jegyzőkönyv formájában a faültetési programra. A jegyzőkönyvet Szabó László 

bizottsági elnök és Simon Károly bizottsági kültag készítette. Megkérdezi, hogy kinek milyen 

álláspontja van. 

 

Simon Károly: a lehetséges helyszínek körbejárása után arra az álláspontra jutottunk, hogy az 

iskola udvarán kb. 50 facsemete ültetése lehetséges, a temetői útnál viszont problémát okozna 

a gödör közelsége. 

 

Szarvák Imre: az előterjesztésben is lehetséges helyszínként leírtam a Tornaterem udvarát, 

melyet támogatok. A Pénzügyi Bizottság ülésén már javaslatot tettem, melyet el is fogadtak, 

hogy a temető útját teljesen rehabilitáljuk, majd a munkálatok elvégzése után kezdjük meg 

egy egységes fasor telepítését. Ehhez az szükséges, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a 

temetői út rendbetételéhez. Javaslom tehát a fásítási program elkezdését a Tornaterem udvarán 

és a temetői úton, a rehabilitáció elvégzése után. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

 

 



                                                       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

            foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

            nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

187/2009 (XI.18.) KT határozat  

 

         Települési faültetési program megkezdéséről  

 

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza települési 

faültetési program megkezdését és azt, hogy 2010. május 31-ig 100 db fát telepít a község 

területén, illetve közterületeken, valamint Önkormányzati ingatlanok területén. Első ütemben 

a Tornaterem udvarára, valamint a temetői útnál kezdik meg a fásítást. A Képviselő-testület 

hozzájárul a temetői út rehabilitációjához, a jelenlegi fák kivágásához és a tereprendezéshez. 

A fatelepítés költségeire a Képviselő-testület 200.000,- Ft összeget különít el a felhalmozási 

tartalék terhére.  

 

Határidő: 2010. május 31.   

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H. 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

    3.) Képviselő-testület, H. 

    4.) Irattár, H. 

 

 Előterjesztés buszöblök és buszvárók felújítására vonatkozó pályázat beadásáról 

 

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat, a 

Településfejlesztési Bizottság javaslata, hogy a Jászberény irányából kialakítandó buszöböl 

helyét változtassák meg, ez legyen a Bölcsőde előtt. A javaslat nem elfogadható, hisz egyrészt 

a pályázat kötött, másrészt a Volán is párban javasolja a buszöblök kialakítását. A Bölcsőde 

előtti részt pedig ne zárjuk le egy buszöböllel. A pályázat pozitív elbírálása esetén konkrétabb 

rálátásunk lesz a kivitelezési tervekre. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

    

              A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

             foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

             nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

188/2009 (XI.18.) KT határozat 

 
    Buszöblök és buszvárók felújítására ( ÉAOP–2009–3.1.4./A kódszámú) vonatkozó 

    pályázat beadásáról 

 

1. A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a település részt vesz az ÉAOP–2009–3.1.4./A. kódszámú pályázati felhívás 

alapján, a Közösségi közlekedés fejlesztésére vonatkozóan, a Jászsági Többcélú Társulás által 

2009. november 23-i határidővel benyújtásra kerülő pályázatban, melynek várható időtartama 

2009. november 23. – 2012. december 31-ig tart.  



 

2.  A projekt keretében a 1819 helyrajzi számon megvalósuló ingatlanfejlesztés/ ingatlanrészt 

kívánja alkalmassá tenni felújítás/építés/bővítés által a település közösségi közlekedés 

fejlesztésének érdekében. Jelen nyilatkozatával vállalja, hogy a településükön a támogatással 

megvalósuló projektet legalább 5 évig az adott célra használja. 

 

3.   A projekt teljes költségvetése előreláthatólag 440.203.758,- Ft. A pályázatban résztvevő 

partner települések vállalják, hogy a teljes költségvetés 10%-át, azaz várhatóan 44.026.000,- 

Ft saját erőt a Társulás költségvetésébe befizetik a jelen határozat 1. pontjában 

megfogalmazott pályázatra. A projekt teljes költségvetésében a településre eső teljes költség 

24.150.004,- Ft , melynek 10%-át - 2.415.000,- Ft-ot - a Képviselő-testület a 2009., 2010., 

2011. és 2012. évi költségvetésben elkülönít a projekt megvalósítása érdekében. 

 

4.  A Képviselő-testület továbbá vállalja, hogy az önrészt a Társulás költségvetésébe befizeti, 

valamint a 2009., 2010., 2011. és 2012. években biztosítják a projekt előkészítéséhez és 

előfinanszírozásához szükséges forrásokat, mely összeg projektarányosan kerül 

meghatározásra, és melyből az előkészítési költséget 2009. november 18-ig szükséges 

teljesíteni. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az előkészítés projektarányos költsége 

teljes mértékben a település költségét jelenti, amennyiben a pályázat nem nyer. 

 

5.  Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat benyújtásakor nem ismert, de a 

projekt megvalósításakor felmerülő rejtett költségeket a 3) pontban megjelölt önrész összegén 

felül biztosítja. 

 

6.  Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a projekthez 

kapcsolódó tárgyalások lefolytatására és a szükséges nyilatkozatok, valamint szerződések 

aláírására. 

 

Határidő: 2009. november 18. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Regionális Államigazgatási Hivatal, Szolnok 

    2.) Jászsági Többcélú Társaulás Titkársága, Jászberényben 

    3.) Képviselő-testület H. 

    4.) Szarvák Imre polgármester, H. 

    5.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

    6.) Irattár, H. 

 

 

 Előterjesztés tornaterem sportöltözőjének bútorzatának beszerzéséről,  felújításáról 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

     

                         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

              foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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   Tornaterem sportöltözőjének bútorzatának beszerzéséről, felújításáról 

 

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, a 

Tornateremben lévő régi padok felújítását, valamint újak szükség szerinti beszerzését. A 

munkálatok elvégzésével a Kinder Möbel Kft-t bízza meg, maximum 300.000,- Ft-os 

szerződéses összeggel.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó vállalkozási 

szerződés aláírására.  

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

              Tarnai Mihály igazgató 

Határidő: 2009. december 15.  

 

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

    2.) Szarvák Imre polgármester, H. 

    3.) Tarnai Mihály igazgató, H. 

    4.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

    5.) Kinder Möbel Kft., H 

    6.) Irattár, H.  

 

 

  Előterjesztés Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat telephelyének felújítására 

 vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Szarvák Imre: a pályázat során az épület akadálymentesítése, nyílászárók cseréje, 

fűtéskorszerűsítés valósulna meg. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, pozitív elbírálásban 

részesül, az egész épületre többletfunkciót tudnánk felépíteni. Szavazásra bocsátja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

         

              A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

                        foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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 Az ÉAOP–2009–4.1.3./A kódszámú pályázaton való részvétel megtárgyalásáról 

 

    1.) Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 

település részt vesz az ÉAOP–2009–4.1.3./A. kódszámú pályázati felhívás alapján, a 

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztésére 

vonatkozóan, a Jászsági Többcélú Társulás által 2009. december 01-i határidővel 

benyújtásra kerülő pályázatban, melynek várható időtartama 2009. december 1. – 

2012. december 31-ig tart.  

 

2.) A projekt keretében a Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 13/a. szám alatti 1720 helyrajzi 

számú épület ingatlanrészt kívánja alkalmassá tenni felújítás által a gyermekjóléti 



szolgáltatás és családsegítés helyi telephelyének, mely épület ingatlan rész 

vonatkozásában jelen nyilatkozatával vállalja, hogy azt minimum 10 évre a 

feladatellátás biztosításának érdekében rendelkezésre bocsátja, melynek értelmében a 

feladatellátás helyszínére vonatkozó haszonkölcsön szerződés módosul.  

 

3.) A projekt teljes költségvetése előreláthatólag 62.354.473.- Ft. A pályázatban résztvevő 

partner települések vállalják, hogy a teljes költségvetés 10%-át, azaz várhatóan 

6.238.000.- Ft saját erőt a Társulás költségvetésébe befizetik a jelen határozat 1. 

pontjában megfogalmazott pályázatra. A projekt teljes költségvetésében a településre 

eső teljes költség 13.170.380.- Ft, melynek 10%-át – 1.318.000-Ft-ot - a Képviselő-

testület a 2009., 2010., 2011. és 2012. évi költségvetésben elkülönít a projekt 

megvalósítása érdekében. A Képviselő-testület 269.303,- Ft előkészítési költséget saját 

költségvetésében biztosítja.   

 

4.) A Képviselő-testület továbbá vállalja, hogy az önrészt a Társulás költségvetésébe 

befizeti, valamint a 2009., 2010., 2011. és 2012. években biztosítják a projekt 

előkészítéséhez és előfinanszírozásához szükséges forrásokat, mely összeg 

projektarányosan kerül meghatározásra. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 

előkészítés projektarányos költsége teljes mértékben a település költségét jelenti, 

amennyiben a pályázat nem nyer. 

 

5.) Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat benyújtásakor nem ismert, de a 

projekt megvalósításakor, a 2) pontban megjelölt ingatlan felújítása során az épület 

állagából eredően felmerülő rejtett költségeket a 3) pontban megjelölt önrész összegén 

felül biztosítja. 

 

6.) Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a projekthez 

kapcsolódó tárgyalások lefolytatására és a szükséges nyilatkozatok, valamint 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2009. november 19. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

Határozatról értesülnek: 1.) Regionális Államigazgatási Hivatal, Szolnok 

    2.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény 

    3.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jászberény 

    4.) Szarvák Imre polgármester, H. 

    5.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

    6.) Képviselő-testület, H. 

    7.) Irattár, H. 

     

 

 

 

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja. 

 

 

 

 

 



 

 

Szarvák Imre         dr. Kovács Kornél 

polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Kátai Lajos        Dr. Tóth-Daru Péter 

önkormányzati képviselő      önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő

            

            

    

 

 

 


