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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 25-én megtartott 

ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak 

 

mutatója. 

 

 

193/2009 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról 

194/2009 Napirend elfogadásáról 

195/2009 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

12/2009 (XII.1.) KT rendelet  

  A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) 

   európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek 

átültetésével és    hatályba léptetésével összefüggő helyi 

önkormányzati rendeletek     módosításáról 

196/2009 Az Önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése 

   érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról 

197/2009 Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről 

198/2009 Beszámoló a Jászsági Többcélú Társulás által vállalt feladatok 2009. I. 

félévi   ellátásáról 

199/2009 A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

13/2009 (XII.1) KT rendelete  

  Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 

2/2009.    (II.13.) KT rendelet módosításáról 

200/2009 Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés III. 

   negyedévi végrehajtásáról 

201/2009 Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének 

koncepciójáról 

202/2009 A Lippay Lajos Alsó-jászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú 

Művészetoktatási   Intézmény egységes szerkezetbe foglalt és módosított 

Szervezeti és Működési   Szabályzatának elfogadásáról 

203/2009 A 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

204/2009 A Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. üzletrészének megvásárlásáról 

205/2009 Bér- és dologi jellegű előirányzat megtakarításokról 

14/2009 (XI.30.) KT rendelet  

  A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos   közszolgáltatásról szóló 14/2003 (XI.26.) KT rendelet 

módosításáról 

206/2009 Karácsonyi díszkivilágításról  

207/2009 Mindenki Karácsonya megrendezéséről 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: a községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-én megtartott, 

hangfelvétellel rögzített ülésén. 

 

Jelen vannak:  Szarvák Imre polgármester, 

   Dömők Istvánné, 

   Feketéné Laczlavik Ildikó, 

   Jakusné Vámos Mária, 

   Koczka László, 

   Kátai Lajos, 

   Szilágyi Péter, 

   Dr. Szögi Zoltán, 

   Dr. Tóth-Daru Péter 

   Vigh Miklós önkormányzati képviselők, 

   dr. Kovács Kornél jegyző, 

   Simon Károly, 

   Zsoldi Lajos bizottsági kültag, 

   Sándor Erzsébet intézményvezető, 

   Tóth László főtanácsos 

   Kerekesné Nagy Ildikó főelőadó, 

   Vargáné Tugyi Erzsébet főmunkatárs, 

   Gulyás Ernő mezőőr, 

   Komoly Tamás mezőőr, 

   Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető. 

 

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

Géza alpolgármester és Szabó László nem jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-

hitelesítőnek Koczka László és Jakusné Vámos Mária személyét javasolja. 

 

                                A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

           foglaltakat 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellen- 

           szavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

193/2009 (XI.25) KT határozat 

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete Koczka László és Jakusné 

Vámos Mária személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta. 

 

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

    2.) Jegyző, H. 

    3.) Irattár, H. 

 

Szarvák Imre: zárt ülésen kéri megtárgyalni 15. napirendi pontként Sas Dezső támogatását, új 

napirendek felvételére tesz javaslatot,16. napirendi pontként két tanuló támogatását az Arany 

János Tehetséggondozó Programban való részvételhez, 17. napirendi pontként a Polgárőrség 

kérelmét.  

 



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

átmeneti segély ügyben. 

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

 

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 Előterjesztés Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján 

 Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről 

 Beszámoló a Jászsági Többcélú Társulás által vállalt feladatok 2009. I. félévi 

ellátásáról 

 Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulási Megállapodásának módosításáról 

 Előterjesztés a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról 

 Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének III. 

negyedévi végrehajtásáról 

 Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének koncepciójáról 

 Előterjesztés a Lippay Lajos Alsó-jászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályainak elfogadásáról 

 Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. üzletrészének megvásárlásáról 

 Előterjesztés a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2003 (XI.26.) KT rendelet módosításáról 

 Előterjesztés karácsonyi díszkivilágításról 

 Előterjesztés Mindenki Karácsonya megrendezéséről 

Zárt ülés: 

 Sas Dezső Jászalsószentgyörgy, Ady Endre út 11. szám alatti ingatlana 

díszkivilágítás támogatásáról 

 Nagy Georgina részvételének támogatásáról a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában 

 Bajzáth Soma részvételének támogatásáról a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában 

 Polgárőrség kérelméről 

 Átmeneti segélyek elbírálásáról 

 

 

 

       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

       foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

                            nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

194/2009 (XI.25.) 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: a tisztelt képviselők egy hete kaptak írásos anyagot a témáról, azóta nem történt 

sok minden. A Vízmű visszavásárlásával kapcsolatos események a napirendnél szerepelnek. 

Véglegesítésre került a Tornateremben lévő sportöltözők kérdése. A Tornaterem műszaki 

átadás-átvétele pedig pénteken 13 órakor lesz. Megemlíteném, hogy a kóbor kutyák 

kérdésében egy hathatós előrelépést tudunk eszközölni. Altató ételadalékot kapnak a kutyák, 

hogy a befogásuk leegyszerűsödjön, majd innen elszállításra kerülnek az Alapítvány 

segítségével. Mindenki tájékoztassa a lakosságot, hogy a kutyájukra jobban vigyázzanak, mert 

ha közterületen van a kutya, rögtön szabálysértésnek minősül, mely bírságot von maga után. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 

bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

                       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

            foglaltakat 9  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

            nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

195/2009 (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 tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H. 

    2.) Jegyző H. 

    3.) Irattár H. 

 

 

 Előterjesztés Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról a belső piaci 

 szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján 

 

dr. Kovács Kornél: az előterjesztésben a lényeget foglaltam össze, tulajdonképpen a határ 

menti településeken van jelentősége a belső piaci irányelvről szóló rendeletnek. 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

 

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelt-tervezetben 

              foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

             elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



12/2009 (XII.1.) KT rendelet  

 

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai 

 parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek átültetésével és hatályba 

léptetésével  összefüggő helyi önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

 (12/2009 (XII.1.) KT rendelet írásban mellékelve) 

 

 

 Beszámoló az Önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése 

 érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról 

 

Szarvák Imre: írásban megkapták az anyagot, köszönti Tóth László főtanácsost és Kerekesné 

Nagy Ildikó főelőadót. Megkérdezi, van-e kiegészíteni valójuk a referenseknek. Az utóbbi pár 

évben a hátralékállomány nem halmozódott és a behajtás is pozitív eredményt mutat. 

Megköszöni a testület nevében a jó szakmai munkát.  

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolóban foglaltakat és 

elfogadásra javasolja. 

 

Szarvák Imre: 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: 

 

 

196/2009 (XI.25.) KT határozat  

 

 Az Önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett 

 intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban foglaltakat 

elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek:       1.) Képviselő-testület H. 

2.) Jegyző H. 

3.) Irattár H. 

 

 

 Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről 

 

Szarvák Imre: köszönti a mezőőröket. A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 

beszámolót és elfogadásra javasolja. Én azzal egészíteném ki, hogy elhullott állatokkal 

sokszor találkoznak mezőőreink, ezek kezelését meg kell oldanunk. Jászladány már 

megkeresett minket, hogy működjünk együtt velük. Valamilyen megoldást találnunk kell az 

elszállításra. Az erre alkalmas konténer viszont több millió Ft-os tételt jelentene egy évben.  

 

Vigh Miklós: a mezőőrök milyen terv alapján működnek, dolgoznak? 

 



dr. Kovács Kornél: rendeletben van leszabályozva a működési területük, van törvény által 

telepített feladatuk és munkaköri leírásuk. 

 

Szögi Zoltán: a kamera használata segítette-e már a munkájukat? 

 

Gulyás Ernő: sajnos az események olyan gyorsan történnek, hogy nem volt lehetőség felvenni 

azokat. 

 

 Megérkezett Dr. Tóth-Daru Péter. 

 

Vigh Miklós: a téli időszakban az erdőkre kéne nagyobb figyelmet fordítani. 

 

Szarvák Imre: a képviselő-testület maximális mértékben támogatja a mezőőrök munkáját. 

Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat. 

 

                  A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban 

       foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

       nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

197/2009 (XI.25.) KT határozat  

 

 Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről 

 

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőri beszámolóban 

foglaltakat elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek:           1.) Képviselő-testület H. 

2.) Jegyző H. 

3.) Irattár H. 

 

 Beszámoló a Jászsági Többcélú Társulás által vállalt feladatok 2009. I. félévi 

ellátásáról 

 

Szarvák Imre: 18 település van a Társulásban, a motivációnk, hogy gazdaságosabb a feladatok 

ellátása, mintha önállóan végeznénk el. A mellékelt táblázat jól mutatja, hogy milyen 

feladatokban vesz részt településünk. A beszámolóban átfogó képet kaptunk a Társulás eddigi 

munkájáról, terveiről, problémájáról. 

 

 Vígh Miklós kiment az ülésről 

 

Szarvák Imre: átadja a szót kérdésfeltevésre, véleménynyilvánításra. 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: 

 

198/2009 (XI.25.) KT határozat  

 

Beszámoló a Jászsági Többcélú Társulás által vállalt feladatok 2009. I. félévi 

ellátásáról 



 

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászsági Többcélú Társulás 

által vállalt feladatok 2009. I. félévi ellátásáról szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek:                 1.) Képviselő-testület H. 

      2.) Jegyző H. 

      3.) Irattár H. 

 

  

 Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

 

dr. Kovács Kornél: a módosításra egyrészt a 2008. évi CV. törvény alapján van szükség, 2010 

január 1-től egyes szakfeladatok átvezetésre kerülnek, új szakfeladat számok lesznek, 

másrészt ha a Társulási Megállapodásban szerepel a közösségi közlekedés szervezésében való 

közreműködés, mint cél és feladat, az egyes pályázati szempontokra szerezhető pontok számát 

növeli. Ilyen a buszöblök kialakítására benyújtott közös pályázatunk.  

 

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: 

 

199/2009 (XI.25.) KT határozat  

 

 A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

1. A Képviselő-testület a 2004. évi CVII. tv. 1. § (9) bekezdése alapján minősített 

többséggel hozott határozatával elfogadja a Jászsági Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodása – előterjesztésben foglalt – módosítási javaslatát. Az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosítási javaslata jelen határozat 

mellékletét képezi. A módosított Társulási Megállapodás valamennyi társult 

önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének 

határozatával válik hatályossá.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatmódosításokból adódó 

önkormányzati rendeletek, határozatok felülvizsgálatát kezdeményezze. 

 

Határidő: 2009. december 

Felelős: Szarvák Imre, polgármester 

 

Határozatról értesülnek:   1.) Jászsági Többcélú Társulás tagjai 

2.) Regionális Államigazgatási Hivatal, Szolnok 

3.) Szarvák Imre polgármester H. 

4.) dr. Kovács Kornél jegyző H. 



5.) Képviselő-testület tagjai H. 

6.) Irattár H. 

 

 

 Előterjesztés a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról 

 

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és 

elfogadásra javasolja. 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

 

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelt-tervezetben 

              foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

   elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

13/2009 (XII.1) KT rendelete  

 

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

KT rendelet módosításáról 

 

 (13/2009 (XII.1.) KT rendelet írásban mellékelve) 

 

Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés III. 

negyedévi végrehajtásáról 

 

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatóban 

foglaltakat. 

 

Szarvák Imre: szeptember 30-ig lekönyvelt adatok szerepelnek a tájékoztatóban. Úgy néz ki, 

hogy maradványokkal tudjuk zárni az évet.  

 

Dr. Tóth-Daru Péter: a védőnői szolgálatnál miért 58%-os a teljesítés? 

 

Szarvák Imre: év közbeni kinevezés maradványa. 

 

 Vigh Miklós visszajött az ülésre. 

 

 Dr. Szögi Zoltán távozott az ülésről. 

 

Szarvák Imre: 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: 

 

200/2009 (XI.25.) KT határozat  

 

 Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetés III. negyedévi 

 végrehajtásáról 



  

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

intézményei 2009. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóban 

foglaltakat elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület H. 

2.) Jegyző H. 

3.) Irattár H. 

 

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el. 

 

 Szünet után. 

 

 Előterjesztés a községi önkormányzat képviselő-testülete 2010. évi pénzügyi 

tervének  koncepciójáról 

 

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 

előterjesztésben foglaltakat. 

 

Szarvák Imre: a koncepció tartalmazza azt a célt, hogy a kötelező feladatok mellett az 

Önkormányzat a ciklusprogramjában megfogalmazott célokat, próbálja teljesíteni, lehetőleg 

stabil gazdálkodással. Ha a Vízmű megvásárlásra kerül, jelentős kiadásként fog szerepelni a 

költségvetésbe, melynek teljesítése jövőre tolódik, viszont vonzataival már számolni kell, 

annak ellenére, hogy a mostani koncepcióban még nem szerepel. Az akciótervben 

megfogalmazott célkitűzések megvalósításában haladunk előre, ha vannak közben célok 

melyek megfogalmazódnak, ahhoz is igazodunk. Átadja a szót véleménynyilvánításra, 

kérdésfeltevésre. Mivel jelentkezőt nem lát, 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: 

 

201/2009. (XI.25.) KT. határozat 

 

 Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének koncepciójáról 

 

A 2010. évi önkormányzati költségvetésnek az alábbi négy fő cél elérését kell biztosítani a 

csökkenő normatív támogatások és az általánosan csökkenő önkormányzati saját és átengedett 

bevétel csökkenés ellenére is: 

 

- elsősorban biztosítani kell a meglévő és kötelező alapellátást nyújtó intézményhálózat 

működési  feltételeit úgy, hogy a gazdálkodás során folytatni és fenntartani kell a 

költséghatékony és  racionális működési elvek alkalmazását. 

- másrészt eleget kell tenni az önkormányzat által vállalt rövid és hosszú távú 

kötelezettségeknek,  

- harmadrészt realizálható és elkülönített forrást kell biztosítani az önkormányzat által 

elfogadott  ciklust  átívelő gazdasági programban megkezdett feladatok megvalósításához, 

illetve a 2 009. évben tervezett fejlesztésekre. Az elkülönített forrás mértéke lehetőleg 

önkormányzat  összköltségvetésének 4-5%-a legyen. Ezen belül források 



elkülönítésével különösen kell  segíteni a következőket: 

 A már benyújtott Európai Uniós pályázatok, illetve a később benyújtandó pályázatok 

 saját erejét,  tervezését, menedzselését, 

 elhatározott kisebb fejlesztési feladatok finanszírozását, 

 a 100%-os önkormányzati tulajdonba kerülő Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 

 visszavásárlásával  kapcsolatos banki kötelezettségeket, 

 társadalmi munka bevonásának ösztönzését, 

 köztisztasági programban a közterületek tisztán tartását, 

 meglévő ingatlanok állagmegóvását, karbantartását, épületek hatékony 

 energiafelhasználását, 

 közbiztonság javulásának elősegítését 

 a helyi gazdasági élet élénkítését segítő intézkedéseket és azok előkészítését 

- negyedrészt figyelembe kell venni a közösségek és egyének szociális segítését 

 közösségi célú programok szervezését, Civil Szervezetek segítését, 

 szociális program folytatását. 

 

Határidő: törvényben foglaltak szerint  

Felelős:  polgármester és a költségvetési szervek vezetői 

    

 

Határozatról értesülnek:       1.) Költségvetési szervek vezetői 

2.) Szarvák Imre polgármester H. 

3.) dr. Kovács Kornél jegyző H. 

4.) Képviselő-testület tagjai H. 

5.) Irattár H. 

 

 Dr. Szögi Zoltán visszajött az ülésre. 

  

 

 Előterjesztés a Lippay Lajos Alsó-jászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú 

 Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályainak elfogadásáról 

 

 

Jakusné Vámos Mária: az új SZMSZ-re azért van szükség, mert Jászboldogházával közöset 

kellett létrehozni. Mi átfontoltuk és megbeszéltük. 

 

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: 

 

202/2009 (XI.25.) 

  

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

Intézmény  egységes szerkezetbe foglalt és módosított Szervezeti és Működési 

Szabályzatának  elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lippay Lajos 

Alsó-jászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe 



foglalt és módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat elfogadásával 

egyidejűleg hatályát veszíti a korábbi SZMSZ. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre, polgármester 

 

Határozatról értesülnek:   1.) dr. Kovács Kornél jegyző H. 

2.) Tarnai Mihály, intézményvezető 

3.) Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-

testület 

4.) Szarvák Imre polgármester H. 

5.) Képviselő-testület tagjai H. 

6.) Irattár H. 

 

 Előterjesztés a 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

  

Szarvák Imre: a Társulás látja el a belső ellenőrzési feladatokat, ez kötelező, 8 szakértői napot 

ölel fel, melyért mi fizetünk. 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: 

 

 

203/2005 (XI.25.) KT határozat  

 

 A 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervet jóváhagyja és a belső ellenőrzés költségeit a 2010. évi költségvetésben 

biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző  

 

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

           2.) Képviselő-testület tagjai, H. 

3.) Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény 

4.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

5.) Irattár H. 

  

 

 Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. üzletrészének megvásárlásáról 

 

Szarvák Imre: a képviselők írásban megkapták az anyagot, melyben igyekeztem minél 

egyszerűbben felvázolni a jelenlegi helyzetet.  A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést. 

 

Dömők Istvánné: igen és elfogadásra javasolja. 

 



Szarvák Imre: az Önkormányzat gazdálkodása és pénzügyi helyzete sokat számít. A 

hitelkonstrukció törlesztését a Kft. elkezdte 2007-ben a kamatok törlesztésével, de a hitel 

átvállalásával, folytatásával azok a kamatok melyet a cég már befizetett nem vesznek el. Ez 

azt jelenti, hogy az eddigi magas díjak is szolgálták a kamatok visszafizetését. Ez 10-15 millió 

Ft-os összeget jelent évente. 2010-ben belép a tőketörlesztés, így jön ki a 15 éves 

hitelkonstrukció.  

 

Feketéné Laczlavik Ildikó: én amit a legfontosabbnak látok, hogy azt kell lekommunikálni a 

lakosság felé, hogy a víz- és csatornadíjjak nagyságrendje és azok mértékének folyamatos 

növekedése biztosíthatja, illetve biztosítja a hitel visszafizetését. Nehogy azt higgye a 

lakosság, hogy ha az Önkormányzat visszaveszi a vizet, akkor alacsonyabbak lesznek a díjak. 

 

Dr. Tóth-Daru Péter: falugyűlést kellene összehívni, tájékoztatni a lakosokat. 

 

Szarvák Imre: mindenképpen lesz falugyűlés. 

 

Dr. Szögi Zoltán: a vízdíj emelése a banktól is függ, ezért sok mindent nem tudunk csinálni 

esetleg támogatjuk abból a pénzből, amit a cég kitermel. A talajterhelési díjból befolyt 

összeget nem lehet erre fordítani? 

 

dr. Kovács Kornél: nem, mert az a környezetterhelési alapba folyik be. 2010. év lesz a 

legkritikusabb, mert ekkor lép be a hitelkonstrukcióba a tőketörlesztés. Egyébként 

kockázatosnak tartom az üzletrész vásárlást, mert mi történik, ha a cég nem termeli ki a 

kiadásait? Akkor minden bizonnyal az Önkormányzatnak kell a céget kiegészíteni anyagilag. 

Számomra vannak bizonytalan tényezői a „visszavásárlásnak”. 

 

Szarvák Imre: be kell látni, hogy ez egy hosszú távú érdeket szolgál.  A céget átvétele után 

részben ismételten fel kell építeni. Kulcskérdés, hogy ki lesz a könyvelő és az ügyvezető. Az 

eszközállomány fejlesztése is szükséges lesz pár éven belül. Átvétel előtt egy könyvvizsgáló 

céggel levizsgáltatjuk. Az, hogy most ebben döntünk a mostani képviselő-testület dicsérete, 

mert jól működik az Önkormányzat, s ha ez így marad, jelenlegi gazdálkodás mellett, 

lehetőség nyílna a hitel fennmaradó részének kivezetésére, melyet az Önkormányzat 

átvállalhatna. Figyelembe kell venni, hogy a hálózat állapota nem kockázat, mivel a felújítás 

nem volt feladata a Vízmű Kft.-nek, ez  a mi feladatunk lett volna, továbbá, hogy a vízmű egy 

külön műfaj, mivel termelékenységet itt nem lehet kimutatni. Jelenleg nincs olyan pályázat, 

amiben a vízműhálózat felújítására lehetne pénzt szerezni. A korábbi években felhalmozódott 

szakmai és egyéb ismeretekre, s az Önkormányzat stabil pénzügyi helyzetére való tekintettel, 

javaslom megtenni ajánlatunkat az üzletrész megvételére, 20 millió Ft-ért. 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: 

 

204/2009 (XI.25.) KT határozat  

 

 A Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. üzletrészének megvásárlásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 



hivatkozva a Délvíz Zrt. (Bóly, Hősök tere 8/c.) ajánlatára (iktatószám: 193/10/2009., keltezés 

2009.10.15.) kifejezi szándékát a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. (7754 Bóly, Hősök tere 

12.) 100%-os üzletrészének megvásárlására vonatkozóan. 

A Képviselő-testület az üzletrész megvásárlásának összegét 20.000.000.- Ft-ban határozza 

meg. 

Az Önkormányzat felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az Inter-szféra Kft.-t (Pécs, 

Király út 66.) a jogügyletre vonatkozó valamennyi dokumentum, döntés előkészítésére és azt 

követően a Képviselő-testület elé történő terjesztésre.  

Az Inter-szféra Kft. megbízási díja 450.000,- Ft + Áfa összeg, melyet a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésében biztosít.  

 

Határidő: tájékoztatás az előkészítés helyzetéről 2009. december 20.  

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

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

2.) Szarvák Imre polgármester H. 

3.) dr. Kovács Kornél jegyző H. 

4.) Délvíz Zrt. Bóly, Hősök tere 8/c 

5.) Inter-szféra Kft. Pécs, Király út 66. 

6.) Irattár H. 

 

 

Bér- és dologi jellegű előirányzat megtakarításokról 

 

Szarvák Imre: javaslom, hogy a költségvetési szervek a 2009. évi háromnegyed éves 

beszámoló alapján a keletkezett bér- és dologi jellegű előirányzatok maradványait, ne 

költhessék el. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

 

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

      foglaltakat 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,  

      ellenszavazata nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

     

205/2009/ (XI.25.) KT határozat  

 

 Bér- és dologi jellegű előirányzat megtakarításokról 

 

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2009. évi 

háromnegyed éves beszámoló alapján a költségvetési szerveknél a 2009. évben keletkezett 

bér- és dologi jellegű előirányzat megtakarításokat a költségvetési szervek vezetői a minimális 

működésen kívüli kiadásokra nem használhatják fel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre polgármester. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Költségvetési szervek vezetői 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző H. 

    3.) Szarvák Imre polgármester H. 

    4.) Képviselő-testület tagjai H. 

    5.) Irattár H 

 Előterjesztés a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal 



 kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2009 (XI.26.) KT rendelet módosításáról 

 

Szarvák Imre: a REGIO-KOM Társulásban 33 település vesz részt, így mi is. Épp ez miatt a 

Képviselő-testületre kötelező érvényű az emelés mértéke. Van rá lehetőség, hogy a lakosság 

irányába kisebb mértékű áremelés jelentkezzen, de a fennmaradó részt saját erőből kellene 

kiegészítenünk. A nem fizetők helyett már most is az Önkormányzat fizet. Szavazásra 

bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

 

 

      A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben 

      foglaltakat 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  

      nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

     

 

14/2009 (XI.30.) KT rendelet  

 

 A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

 közszolgáltatásról szóló 14/2003 (XI.26.) KT rendelet módosításáról 

 

 (14/2009 (XI.30.) KT rendelet írásban mellékelve) 

 

 

 Előterjesztés karácsonyi díszkivilágításról 

 

Szarvák Imre: írásban megkapták az anyagot, várom az észrevételeket, hozzászólásokat. A 

község karácsonyi díszkivilágítás tovább fejlesztéséről lenne szó.  

 

Dömők Istvánné: én sokallom a 300.000.- Ft-os összeget erre kiadni. 

 

Feketéné Laczlavik Ildikó: a fákon elhelyezett égősor is szép volt és szép lenne. 

 

Szarvák Imre: a fákon elhelyezett égők, balesetveszélyesek voltak. Véleményem szerint, kis 

léptekben lehet fejleszteni a díszkivilágítást. 

 

Koczka László: soknak tartom én is a 300.000.- Ft-ot. 

 

Szarvák Imre: az összegen lehet változtatni, javaslom ebben az évben a díszkivilágításra 

100.000.- Ft-ot költsünk. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

 

              A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban 

             foglaltakat 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

             nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

206/2009 (XI.25.) KT határozat  

 

  Karácsonyi díszkivilágításról  

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a községi 

karácsonyi díszkivilágítást tovább fejleszti 2009. évben. A tavaly már fölállított karácsonyfa, a 

bejárat tetején, kiegészül a Polgármesteri Hivatalra felszerelt, égőkből álló függönnyel. A 



díszkivilágítás fejlesztésre fordítható összeg: 100.000.- Ft, melyet a fejlesztési tartalék 

előirányzat biztosít.  

 

Határidő: 2009. december 15.  

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

 

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

2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

3.) Képviselő-testület tagjai, H. 

4.) Irattár, H. 

 

       

 Mindenki Karácsonya megrendezéséről 

 

Szarvák Imre: a tavalyi évben is megrendezésre került a Mindenki Karácsonya elnevezésű 

ünnepség az Önkormányzat szervezésében, melyről sok pozitív visszajelzést kaptunk. Várom 

a hozzászólásokat, javaslatokat. 

 

 A többi képviselő egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

 

 

             A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

             foglaltakat 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

                                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

     

 

207/2009 (XI.25.) KT határozat  

 

 Mindenki Karácsonya megrendezéséről 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2009. 

december 23-án este 18 órakor a „Mindenki Karácsonya 2009” elnevezésű községi 

ünnepséget megrendezi a Polgármesteri Hivatal előtti téren karácsonyi műsorral, forró itallal 

és étellel.   

A rendezvény költségét a költségvetésben ilyen célra elkülönített előirányzat biztosítja 

150.000,- Ft összeggel. 

 

Határidő: 2009. december 23.  

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

 

 

 

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

2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H 

3.) Képviselő-testület tagjai, H. 

4.) Irattár, H. 



 

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását, zárt ülésen folytatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szarvák Imre         dr. Kovács Kornél 

polgármester         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakusné Vámos Mária      Koczka László 

önkormányzati képviselő      önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő

            

            

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


