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Jegyzőkönyv

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  augusztus  11-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dr. Gajdos Géza alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető,
Zsoldi Lajos,
Simon Károly bizottsági tagok,
Tóth Annamária,
Kalóné Csekő Adrienn,
Bajzáth Attila,
Találtné Kovács Erzsébet,
Kocza Imre,
Pásztor Pascal plébános,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Dr. Tóth-Daru 
Péter,  Dr.  Szögi  Zoltán,  Vigh  Miklós  jelezte  távolmaradását,  Dr.  Gajdos  Géza  alpolgármester 
később csatlakozik az üléshez, Szabó László képviselő nem jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Dömők Istvánné és Szilágyi Péter személyét javasolja.

    
      A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban

              foglaltakat 7 igen szavazattal,  tartózkodás, ellenszavazat 
      nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

135/2010 (VIII.11.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömők Istvánné és Szilágyi Péter 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: a  javasolt  napirendi  pontokban  az  alábbi  változást  kéri  elfogadni:  1.  napirendi 
pontként legyen tárgyalva a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása, 2. napirendként az 
önkormányzati  ingatlan felújításának helyzete.  Megkérdezi,  hogy a napirendekhez van-e kérdés, 
javaslat. Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 



⁃ Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
⁃ Előterjesztés önkormányzati ingatlan felújításának helyzetéről
⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Előterjesztés új, első lakóház építésének támogatásáról
⁃ Előterjesztés  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Kft.  működésének  és  üzleti  tervének 

megtárgyalásáról
⁃ Előterjesztés oktatási társulási megállapodás és alapító okirat módosításáról
⁃ Előterjesztés bölcsőde kialakításának egyes kérdéseiről

Zárt ülés:
⁃ Előterjesztés ingatlanrész átruházásáról
⁃ Oláh Józsefné fellebbezése 

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

136/2010 (VIII.11.) 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.

Előterjesztés Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

dr. Kovács Kornél: a választás lebonyolításának egyik feltétele a HVB tagjainak megválasztása. Az 
előterjesztésben leírtam az összeférhetetlenségi okokat is, melyet kiegészítenék azzal, hogy a jelölt 
hozzátartozója sem lehet a HVB tagja.

Szarvák Imre: a választási bizottság tagjaira egyesével fogunk szavazni, majd lerakják az esküt. 
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

137/2010. (VIII. 11.) KT határozat

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság 
tagjának:

Találtné Kovács Erzsébet, Jászalsószentgyörgy, Délibáb út 6.

lakosokat megválasztja.



Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél, jegyző, Helyben
4.) Találtné Kovács Erzsébet, Jászalsószentgyörgy, Délibáb út 6.
5.) Irattár, Helyben

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

138/2010. (VIII. 11.) KT határozat

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság 
tagjának:

Bajzáth Attila, Jászalsószentgyörgy, Liget út 12.
lakosokat megválasztja.

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél, jegyző, Helyben
4.) Bajzáth Attila, Jászalsószentgyörgy, Liget út 12.
5.) Irattár, Helyben

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

139/2010. (VIII. 11.) KT határozat

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság 
tagjának:

Simon Károly, Jászalsószentgyörgy, Dózsa Gy. út 17/a
lakosokat megválasztja.

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél, jegyző, Helyben
4.) Simon Károly, Jászalsószentgyörgy, Dózsa Gy. út 17/a
5.) Irattár, Helyben

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



140/2010. (VIII. 11.) KT határozat

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság 
póttagjának:

Tóth Annamária, Jászalsószentgyörgy, Bacsó B. út 28.
lakosokat megválasztja.

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél, jegyző, Helyben
4.) Tóth Annamária, Jászalsószentgyörgy, Bacsó B. út 28.
5.) Irattár, Helyben

       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

141/2010. (VIII. 11.) KT határozat

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság 
póttagjának:

Kalóné Csekő Adrienn Jászalsószentgyörgy, Fő út 92.
lakosokat megválasztja.

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél, jegyző, Helyben
4.) Kalóné Csekő Adrienn Jászalsószentgyörgy, Fő út 92.
5.) Irattár, Helyben

A Helyi Választási bizottság tagjainak eskütétele következik.

Előterjesztés önkormányzati ingatlan felújításának helyzetéről

Szarvák Imre: köszönti az Egyház képviselőjét és vezetőjét. Elmondja, hogy a Fő út 78. szám alatti 
ingatlan felújításának munkálatai lassan befejeződnek és mind a két fél szeretné, ha megtörténne 
annak  az  írásba  foglalása,  hogy  milyen  viszonyban  használja  az  épületet  az  önkormányzat. 
Elkészült  egy tervezet,  melyet  megküldtünk véleményezésre mind a képviselő-testületnek,  mind 
pedig az Egyháznak. Ezt kellene most véglegesíteni és a felújítás befejezése után, ami várhatóan 
szeptember közepe aláírni. Az első körben kiküldött javaslathoz képest azóta két dolog került bele a 
tervezetbe, az egyik a bérleti díj összege 35.000.- Ft/hó, illetve belekerült egy olyan passzus, ami 
azt szabályozza, hogy bizonyos esetekben ne lehessen használni az épületet, pl. jó erkölcsbe ütköző, 
vagy köznyugalom megzavarását előidéző rendezvények megtartására illetve, politikai és kampány 
célra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a szerződés tervezetet és az lenne a kérése az Egyház felé,  
hogy a bérleti díjat csökkentsék. Az Egyház álláspontja jelenlegi álláspontja 50.000.- Ft/hó bérleti 



díj.  Volt  még  egy  formai  változtatás,  az  előzmények  mellékletként  fognak  szerepelni  a 
szerződésben.  Itt  tartunk  most,  először  átadnám  a  szót  az  Egyház  képviselőinek,  utána  pedig 
megnyitnám a vitát. 

Pásztor Pascal: köszönt mindenkit, elmondja, hogy az eredeti szerződés tervezetet alapvetően jónak 
tartotta, de szükséges volt az Egyházmegyével és az egyházi képviselő-testülettel is megtárgyalni a 
szerződésben foglaltakat. 

Dömők Istvánné: én személy szerint soknak tartottam az eredeti tervezetben szereplő 35.000.- Ft/hó 
bérleti  díjat  is,  a  mostaniban  pedig  már  50.000.-  Ft  szerepel.  Az  ingatlant  helyreállítani 
kötelességünk volt,  melyet  az iskola évtizedek óta használt  és most is  szeretné használni.  Nem 
igazán értem, hogy miért kell bérleti díjat fizetnünk.

Pásztor  Pascal: számomra  legnagyobb  öröm  az,  hogy  az  épület  felújul  és  az,  hogy  ezzel  a 
szerződéssel papírra kerül a jogviszony. A bérleti díj mértékén lehet vitatkozni, de ezen nem fog 
múlni  a  megegyezésünk,  az  Egyházmegyei  Hatóságnál  meglévő  papírok  alapján,  m2  alapján 
megvolt egy kalkuláció, a képviselő-testületünk döntött az összegről, de hangsúlyozom, hogy ez 
nem olyan jellegű dolog, ami a megállapodásunknak gátat vethet, ez megegyezés kérdése. 

Feketéné  Laczlavik  Ildikó: az  önkormányzat  is  régóta  arra  törekszik,  hogy  a  jogviszonyokat 
rendezze.  Véleményem  szerint  ez  a  képviselő-testület  megtette  a  magáét  az  épület  alapos 
felújításával,  ami  az  állagmegóváson  már  túl  is  mutat.  A bérleti  díj  összege  az  önkormányzat 
körülményeit  figyelembe véve soknak tűnik,  ezért  gondoltuk,  hogy az összeg legyen kevesebb. 
Mert, hogy valamennyit fizetni kell, attól természetesen nem zárkóztunk el, de mi gondolkodtunk 
abban is, hogy legyen egy egyösszegű, éves összeg. 

Pásztor Pascal: még egyszer hangsúlyoznám, hogy a bérleti díj összege megbeszélés tárgyát képezi. 
A lényeg, hogy milyen jogviszonyban áll a két fél és ennek a papírra kerülése. 

Szarvák Imre: én a tiszta  helyzetnek látom az értelmét,  ami szerződésben le  van fektetve.  Úgy 
gondolom, hogy a 35.000 Ft-os havi bérleti díjat az elkövetkező öt évben az önkormányzat tudja 
vállalni. Volt egy 60 éves időszak, ahol egyfajta műszaki hiányosság lépett fel az épület állapotával 
és  használatával  kapcsolatban,  ami  most  egyértelműsítve  lesz  a  vezetett  építési  naplók  és 
fotódokumentációk  segítségével.  A  bérleti  díjra  rátérve,  durván  egy  200  m²-es  épületrészről 
beszélünk,  ami  a  község  központjában  található  és  a  35.000  Ft/hó  kevesebb,  mint  a  helyben 
szokásos összeg. A képviselők viszonyt azért vannak pénzügyileg sújtva, mert itt vannak az asztalon 
még olyan döntések, ami által még jobbá, komplettebbé akarják tenni az épületet. A bérleti viszonyt 
az állagmegóvási munkálatok befejezése után lehet kialakítani olyan árral, ami elfogadható. 

dr. Kovács Kornél: az Egyház azon az állásponton van, hogy 9348 m²-es területű ingatlanon lévő 
minden egyes épületnek a fele az övé? A tulajdoni lap alapján ez egy osztatlan közös tulajdon. 
Véleményem szerint ezzel a bérleti szerződéssel a Szent Imre iskola épületének helyzete nagyjából 
rendezve lenne, de jogilag még így sem lesz tisztázva a helyzet. Az egyértelmű, hogy annak idején 
ráépítés  történt  –Tornaterem,  Civilek  Háza-  arra  az  ingatlanra  s  akkor  ez  a  terület  az  állam 
tulajdonában volt.  A Ptk. alapján a ráépített  épület tulajdonjoga a föld tulajdonosának birtokába 
kerül,  mivel  itt  ½-½-es  megosztott  tulajdoni  arány van,  így  a  fel  az  Egyházé,  a  másik  fele  az 
önkormányzaté.  Az ingatlan  tulajdonosának kötelessége  a  gazdagodását  kifizetni  a  ráépítő  felé, 
tehát ezzal a két ingatlan felhúzásával tulajdonképpen az egész terület értéke megnövekedett az 
önkormányzatnak köszönhetően. Én úgy gondolom, hogy a tiszta rendezett viszony csak abban az 
esetben állhatna fenn, ha a terület meg lenne osztva. 

Pásztor  Pascal: a  tulajdoni  lap  bejegyzése  alapján  ½-½ arányú az  egész  helyrajzi  számon lévő 



ingatlan tulajdonjoga. A szerződés nem csak a Szent Imre iskoláról szól, hanem az egész területről 
és ennek a területnek a bérleti díjáról beszélünk. Mostantól számítva tudjuk a tulajdonviszonyokat 
és természetesen a megállapodás mindkét felet kötelezi.

Szarvák  Imre: hosszú  távon  mi  használjuk  a  területet,  ami  nem  forgó  ingatlantőke,  hanem 
forgalomképtelen vagyon. 

dr.  Kovács  Kornél: az  ingatlan  megosztásáról  való  esetleges  tárgyalást  lehetségesnek  tartja  az 
Egyház?

Pásztor Pascal: én nem zárok ki semmiféle megoldást annak érdekében, hogy rendezve legyenek a 
jogviszonyok. 

Dr. Gajdos Géza megérkezett.

Kátai Lajos: én javaslom a 35.000.- Ft-os bérleti díjat.

Pásztor Pascal: 50.000.- Ft az egész terület bérleti díja.

Koczka László: én sokallom az összeget.

Dr. Gajdos Géza: évi 500 ezer Ft-ot javaslok, ami egy jó kompromisszum.

Pásztor Pascal: gyakorlati szempontból jobb lenne a havi lebontás.

dr. Kovács Kornél: 7. pontnál a Tornateremről van szó, pontosítás szükséges, a 14. pontnál pedig 
elég tág a megfogalmazás. 

Pásztor Pascal: a 7. pont akár ki is maradhat a szerződésből, a 14. ponthoz ragaszkodom.

Szarvák Imre: kompromisszumként a 35.000.- Ft és 50.000.- Ft közötti különbség felét hozzárakjuk 
az eredeti  összeghez,  ami 42.500.- Ft.  Javaslom az összeg elfogadását,  megkérdezi,  hogy van-e 
további javaslat. Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
       foglaltakat 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás 
        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

142/2010 (VIII.11.) KT határozat

Bérleti szerződés megkötéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  Római 
Katolikus Egyházközséggel bérleti szerződést köt az 1822 hrsz.-ú területre a végleges szerződés 
tervezet alapján. A képviselő-testület a bérleti díjat 42.500.- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Képviselő-testület tagjai, H.
4.) Irattár, H.

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.



Szünet után.

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  az  ingatlan  felújításának  helyzetéről  szóló  előterjesztésben 
foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Önkormányzati ingatlan felújításának költségeiről

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a  Szent  Imre 
felújítási munkálataira tervezett 2010. évi kiadások előirányzatát,  1,9 millió Ft-tal megnöveli,  az 
EMVA Falumegújítási fejlesztések ez évre tervezett önerejének terhére.
A Képviselő-testület  elhatározza továbbá, hogy a következő ülésre a felújítás megvalósulásáról, 
lezárásáról, illetve a hasznosítás megkezdéséről végleges beszámoló készüljön.
Felelős: Szarvák Imre polgármester és Gattyán István tervező
Határidő: 2010. szeptember 30.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester. H.
2.) Gattyán István tervező 5100 Jászberény, Kakukk u. 3.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
4.) Képviselő-testület tagjai H.
5.) Irattár, H.

Koczka László képviselő távozott az üléséről.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről

Szarvák Imre: a tisztelt képviselők írásban megkapták az anyagot. Tájékoztatásként mellékeltem 
továbbá két levelet,  az egyiket Csige Sándor írta, ezt kérném zárt ülésen megtárgyalni. A másik 
levélben a kisebbségi ombudsman kér tájékoztatást, mivel helyi lakosok panaszbeadvánnyal éltek 
lakóépületük  életveszélyessé  nyilvánításával  kapcsolatban.  Válaszunkban  le  fogjuk  írni  a  mi 
álláspontunkat, hogy nem a belvíz okozta a problémát és egy alap nélküli ingatlanról van szó, amely 
még  nincs  összedőlve,  de  életveszélyes,  az  önkormányzatnak  pedig  nem feladata  másik  házat 
biztosítani ilyen esetben.

dr. Kovács Kornél: jegyzői határozatban életveszélyessé nyilvánítottam az ingatlant, az intézkedés 
szükséges volt.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
       foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Jászalsószentgyörgy  Községi  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.

Előterjesztés új, első lakóház építésének támogatásáról

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Új, első lakóház építésének támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  elhatározza,  hogy  a  településen 
letelepedni szándékozó fiatalok első lakáshoz jutását támogatni kívánja elsősorban építési telkek 
felajánlásával.
A képviselő-testület  elhatározza  továbbá,  hogy  a  jelzett  támogatási  rendszer  részletes  feltételei 
kerüljenek kidolgozásra és a következő ülésen a testület elé terjesztésre.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: következő képviselő-testületi ülés.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Képviselő-testület tagjai, H.
4.) Irattár, H.

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Kft.  működésének  és  üzleti  tervének  
megtárgyalásáról

Dömők Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  üzleti  tervet  és  elfogadásra  javasolja  a 
képviselő-testületnek.

Szarvák  Imre: köszönti  a  Kft.  ügyvezető  igazgatóját.  Az  üzleti  tervben  leírtak  három  hónap 
időszakáról szólnak, véleményem szerint egy év eltelte után lehet tisztán látni, hogyan is működik a 
cég. Hangsúlyt kell fektetni a szennyvíz kérdése, fontos feladat a rácsatlakozás segítése, az illegális 
bebocsátások  és  természetes  befolyások  kiszűrése.  A rendkívüli  esőzések  miatt  az  átadott  és 
értékesített szennyvíz aránya kiugróan magas eltérést mutat, mely többletköltséget vont maga után, 



ezért megkérem az ügyvezető urat, hogy érdeklődjön utána Szolnokon, kaphatunk-e kedvezményt a 
kialakult havária helyzet miatt.  A behajtásoknak továbbra is folyamatosnak kell lennie. Átadja a 
szót Kocza Imrének.
Kocza  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  elmondja,  hogy  a  rendkívüli  esőzések  következtében 
megnövekedett az átadott szennyvíz, mely többletköltséget eredményezett ezért vannak a Kft.-nek 
kifizetetlen számlái. A természetes befolyásokat és az illegális rácsatlakozásokat 100%-ban nem 
lehet kiszűrni, de az ellenőrzések folyamatosak. A hálózatra való rácsatlakozás növelését esetleges 
akciókkal, kedvezményekkel és az önkormányzat segítségével próbáljuk elérni. 

Jakusné Vámos Mária: miért volt szükséges 300 vízórát lecserélni?

Kocza Imre: a törvény szerint négy évente, ami az optimális kapacitási ideje a mérőóráknak, köteles 
a szolgáltató a mérőórákat lecserélni. Ezek mechanikai rendszerek, melyek kopnak, használódnak. 
A csere alkalmával nem új órák kerülnek felszerelésre, hanem a lecserélteket kijavítják, hitelesítik, 
majd ezeket ismét visszaszerelik. Az iroda bérleti díja a tulajdonossal kötött megállapodás alapján 
20.000.- Ft-tal csökkent havonta. 

Szarvák Imre: megkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a következő üzleti terv 2011. március 31-ig 
szóljon.  Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben 
foglaltakat.

       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. működéséről és üzleti tervéről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 
működéséről és üzleti tervéről szóló tájékoztatót elfogadta. A képviselő-testület a következő üzleti 
terv időszakának 2011. március 31-t határozza meg.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Kozca Imre Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója, H.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Irattár, H.

Előterjesztés oktatási társulási megállapodás és alapító okirat módosításáról.

dr.  Kovács Kornél: a bölcsőde működési engedélyezési eljárásához vált  szükségessé az oktatási 
társulási megállapodás és alapító okirat módosítása, mivel ezzel az intézmény ellátási tevékenysége 
bővül.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

           A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben



       foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Oktatási Társulási Megállapodás módosításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  hozzájárul az Oktatási  Társulási 
Megállapodás  módosításához  és  a  korábban  elfogadott  Megállapodással  egységes  szerkezetbe 
foglalásához.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

Határozatról értesül: 1.) Képviselő-testület tagjai, H
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.)Tarnai Mihály, intézmény-vezető
4.)Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza
5.)dr. Fehérváry Mária jegyző, Jászboldogháza
6.) Irattár, H.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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A Lippay Lajos Alsó-jászsági  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény  
alapító okiratának módosításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági 
Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 2010. szeptember 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja (a módosítás félkövér betűtípus kiemeléssel): 

1.) Az Intézmény neve az alábbiak szerint módosul:
„Az intézmény neve: Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Bölcsődei, Óvodai, 

Iskolai és Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény”

2.) A tagintézmények neve az alábbiak szerint módosul:
„Tagintézményei: Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Mátyás Király Általános Iskolai Tagintézmény
Jászboldogháza, Kossuth Lajos út 1.

Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Cifrapalota Óvodai Tagintézmény
Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.

Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Mesevár Óvodai Tagintézmény



                       Jászboldogháza, Petőfi Sándor út 2.”

3.) Az alapító okirat „tagintézményei” rész után az alábbiakkal egészül ki:
„Önálló szervezeti és szakmai intézményegység: Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Bölcsődei, 

Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény Bölcsődei Intézményegység

Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.”

4.) Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint” rész az alábbiakkal egészül ki:  
     

„Alaptevékenység szakfeladatrend szerint: 889 101 bölcsődei ellátás
851 012 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása
tanulásban akadályozott gyermekek,
mozgás-,  látás-,  hallás-,  beszédfogyatékkal  
élő gyermekek,
autista gyermekek,
a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós  és  súlyos  rendellenességével  küzdő 
gyermekek,
a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének  organikus  okra  vissza  nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek  integrált  ellátása.”

Határozatról értesül:  1.) Képviselő-testület tagjai, H.
 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
 3.) Tarnai Mihály, intézmény-vezető
 4.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza
 5.) dr. Fehérváry Mária jegyző, Jászboldogháza
 6.) Irattár, H.

Előterjesztés bölcsőde kialakításának egyes kérdéseiről

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

Szarvák  Imre: az  előterjesztést  nem  kívánom  kiegészíteni.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés, 
hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Bölcsőde kialakításának egyes kérdéseiről



Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  bölcsődei 
csoport személyi és tárgyi feltételeinek kialakításához 850.000.- Ft előirányzatot biztosít és annak 
felhasználását  engedélyezi  az  EMVA Falumegújítási  beruházás  eltolódása  miatt  annak  tervezett 
önereje előirányzatának terhére.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  előkészületek 
bonyolítására és a szerződések aláírására.
Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő: 2010. szeptember 1.

Határozatról értesülnek: 1) Szarvák Imre polgármester, H.
2) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3) Kovács Róbert Jászalsószentgyörgy Bacsó B. út, H.
4) Képviselő-testület tagjai, H.
5) Irattár, H.

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömők Istvánné Szilágyi Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


