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Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  január  20-án  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Zsoldi Lajos,
ifj. Gál Zoltán
Vigh Miklós bizottsági tagok,
Káplár Ferenc körzeti megbízott,
Sándor Erzsébet tag-intézményvezető,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Dömők Istvánné 
jelezte  távolmaradásának  okát.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Koczka  László  és  Szilágyi  Péter 
személyét javasolja.     

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
         foglaltakat 6 igen szavazattal,  tartózkodás,  ellenszavazat
        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

1/2011. (I.18.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Koczka László és Szilágyi Péter 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: új  napirendi  pontként,  a  szociális  rendelet  módosítása  előtt  kéri  megtárgyalni  a 
Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  költségvetésének  támogatását.  Megkérdezi,  hogy  a  kiküldött 
napirendi pontokkal kapcsolatban van-e további javaslat, észrevétel?

Jakusné  Vámos Mária: javasolja  zárt  ülésen  megtárgyalni  a  Pénzügyi  Bizottság előterjesztéseit, 
átmeneti segély ügyekben.

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Előterjesztés  a  Jászsági  Többcélú  Társulási  Megállapodása  helyi  önkormányzati 

választásokat követő módosításáról
⁃ Előterjesztés   a  „Közösségi  közlekedés  fejlesztése  a  Jászságban”  c.  pályázathoz 

kapcsolódóan
⁃ Tájékoztató közterület használattal és forgalomirányítással kapcsolatos kérdésekről



⁃ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2011. évi pénzügyi tervének fő sajátosságairól
⁃ Közbiztonság  javítását  célzó  támogatások  koncentrálásáról  a  hatékonyság  növelése 

érdekében
⁃ Előterjesztés Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének támogatásáról
⁃ Előterjesztés szociális rendelet módosításáról
⁃ Előterjesztés  az  anyakönyvi  eljárás  egyes  díjairól  szóló  önkormányzati  rendelet 

elfogadásáról
Zárt ülés:

⁃ Előterjesztés átmeneti segélyek ügyében
⁃ Előterjesztés vis maior támogatás igény benyújtásáról

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2011. (I.20.) 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

Koczka László: a lengyel testvérvárosunkban történt látogatáson mi történt?

Szarvák  Imre: testvérvárosunkban  is  lezajlottak  a  választások,  maradt  a  polgármester  és  a 
képviselő-testület többsége is. A kapcsolat folytatásáról és továbbterjesztéséről voltak egyeztetések, 
mely az iskolásoknál nagyon jól működik, amit szeretnénk a civil szervezetekre is kiterjeszteni, 
továbbá  az  önkormányzati  munkában  résztvevő  vállalkozókra,  közalkalmazottakra  és 
köztisztviselőkre is akiknek,  pl. kirándulást lehetne szervezni Tarnowba és környékére. Bővítenénk 
a testvér-települési kapcsolatban résztvevők körét.

Koczka  László: a  Településfejlesztési  Bizottság  ülésén  is  elmondtam,  hogy  a  Községi 
Sportegyesületnek  lenne  egy  kérése  a  képviselő-testülethez  ideiglenes  focipálya  kialakításával 
kapcsolatban, de eljött az egyesület elnöke is, aki elmondaná a kérést.

Juhász Sándor: köszönt mindenkit.  A Községi Sportegyesület azzal a kéréssel fordulna a tisztelt 
képviselő-testülethez,  hogy  egy  ideiglenes  pálya  kialakításához  járuljanak  hozzá.  Ebben  a 
szezonban 13 mérkőzésen vesz részt a csapat, a pályabérlés kb. 20.000.- Ft/alkalom. A Vízműtelep 
hátsó részén lenne egy alkalmas terület  ideiglenes pálya kialakításához.  A pálya kialakítását  az 
Egyesület vállalná és ideiglenes használati engedélyt is kérne rá.

Kátai Lajos: a Településfejlesztési Bizottság támogatja a kérést, mely szerint a Vízműtelep melletti 
területészen kerüljön kialakításra egy ideiglenes focipálya.



Szarvák  Imre: meg  kell  tudni,  hogy  kié  a  terület,  az  is  lehet,  hogy  több  tulajdonosa  van.  Én 
támogatom a kérést.

Zsoldi Lajos: valószínű, hogy a Kft. használja a területet és több tulajdonosa van.

dr.  Kovács  Kornél: a  TakarNet  nyilvántartásban  utána  fogunk  nézni,  hogy  kié  a  földterület.  A 
program segítségével nem hitelesített tulajdoni lap másolatot tudunk lekérni, mely sokkal olcsóbb, 
mint a Földhivataloknál kiállított hiteles tulajdoni lap. 

Koczka László: szeretném, ha a képviselő-testület hozna egy határozatot, melyben hozzájárul az 
ideiglenes pálya kialakításához.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

3/2011. (I.20.) KT határozat 

Ideiglenes focipálya kialakításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Községi  Sportegyesület 
kéréséhez,  melyben  a  Vízműtelep  melletti  területészen  ideiglenes  focipálya  kialakítását 
kezdeményezték hozzájárul. 

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Községi Sportegyesület elnöke, Helyben 
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
5.) Irattár, Helyben 

Szarvák  Imre: a  tájékoztatóban  foglaltakat  kiegészíteném,  hogy  a  Jász  Önkormányzatok 
Szövetségének ülésén vettem részt, ahol a Jászság közbiztonsági helyzetéről volt szó. Farkas János 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitány bemutatkozott  az ülésen és elmondta,  hogy 
kezdeményezni  fogja  a  rendőri  létszám  növelését  a  Jászberényi  Rendőrkapitányságnál  és  a 
Jászladányi  Rendőrőrsnél  is.  A  kapitány  elkötelezett,  hogy  előrelépések  legyenek  az 
uzsoraügyekben, felhívta a figyelmet, hogy ezeknek az ügyeknek a felderítéséhez vallomásokra, 
tanúkra  és  konkrétumokra  van  szüksége  a  rendőrségnek.  Továbbá  elindult  a  szennyvízhálózat 
ellenőrzése a Vízmű Kft. részéről, mely ellenőrzés folyamatos lesz, és eredményeket várunk tőle. 

Feketéné Laczlavik Ildikó: a tájékoztatóban szerepel, hogy a Megyei Önkormányzat projektfelmérő 
adatlapot küldött ki. Ez azt jelenti, hogy ők akarnak pályázni?

Szarvák  Imre: Megyei  Önkormányzat  projektfelmérő  adatlapot  küldött  arra  vonatkozóan,  hogy 
felmérje  mely  településeken van szükség belvízvédelmi,  illetve  ivóvízminőség javítási  (azoknál 
akik  nem vesznek  részt  az  ún.  ivóvízminőség  javító  programban,  településünk  is  ide  tartozik) 
fejlesztésekre, beruházásokra. A cél, hogy lehetőség szerint a megye az Észak-Alföldi Regionális 
Operatív  programban  források  generálását  kezdeményezze  fejlesztési  területeken.  Megkérdezi, 
hogy a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban van-e további észrevétel, kérdés? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 



A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
            foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

4/2011. (I.20.) 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  a  Jászsági  Többcélú  Társulási  Megállapodása  helyi  önkormányzati  
választásokat követő módosításáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

5/2011 (I.20.) KT határozat 

A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodása helyi önkormányzati választásokat  
követő módosításáról

1.) Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Jászsági 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításához a mellékelt Módosító Okiratnak 
megfelelően  és  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  módosított  társulási 
Megállapodás aláírására.

2.) Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászsági  Többcélú 
Társulásban  Szarvák  Imre  polgármester  helyettesítésével  megbízza  Feketéné  Laczlavik 
Ildikó alpolgármestert és dr. Kovács Kornél jegyzőt.

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 
4.) JNSZ Megyei Közigazgatási Hivatal, Szolnok
5.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény 
6.) Irattár, Helyben 

Előterjesztés   a  „Közösségi  közlekedés  fejlesztése  a  Jászságban”  c.  pályázathoz  
kapcsolódóan

Szarvák  Imre:  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  tájékoztatóban  foglaltakat  és  elfogadásra 



javasolja.  A  projekt  megvalósításához  az  önkormányzatunk  önrésze  kb.  4  millió  Ft,  melyet 
valószínűleg  jövőre  kell  finanszíroznunk.  A  6  db  buszöböl  kialakítása  mellett  a  környezet 
rekonstrukcióját  is  tartalmazza a projekt,  melyből kimaradt a jászladányi úti  autóbuszmegálló a 
kevés buszjárat miatt. Ide célszerű lenne a mostani Fő úti esőbeállót kihelyezni egy kis járdával, 
melyet az önkormányzat saját erőből is meg tud oldani.  A jelen pályázatban 11 település vesz részt, 
melyek  együttműködési  megállapodást  kötöttek,  ami  szabályozza  a  finanszírozási  kérdéseket, 
valamint a szakmai-tartalmi megvalósításban történő együttműködés követelményeit is. Szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben  
foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

6/2011. (I.20.) KT határozat 

A ’Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban’ c. pályázathoz kapcsolódó a települések 
és a Társulás közötti Együttműködési megállapodás elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Közösségi közlekedés  
fejlesztése a Jászságban” c. pályázathoz kapcsolódó,  az érintett települések és a Társulás között 
kötendő Együttműködési megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően és 
meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek:   1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben

       3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény
       4.) JNSZ Megyei Közigazgatási Hivatal, Szolnok
       5.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
       6.) Irattár, Helyben 

Szarvák Imre: a pályázathoz kapcsolódóan szükséges a Támogatási Szerződés minta elfogadása, 
melyet írásban megkaptak a tisztelt képviselők. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

7/2011. (I.20.) KT határozat 

A ’Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban’ c. pályázathoz kapcsolódó Támogatási 
Szerződés minta elfogadásáról 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Közösségi közlekedés  
fejlesztése a Jászságban” c. pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés mintát.

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek:         1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
 3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény
 4.) JNSZ Megyei Közigazgatási Hivatal, Szolnok
 5.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 6.) Irattár, Helyben



Tájékoztató közterület használattal és forgalomirányítással kapcsolatos kérdésekről

Szarvák Imre: a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tájékoztatóban foglaltakat és azt a 
javaslatot  teszi  a  képviselő-testületnek,  hogy  forgalomirányítási  koncepciót  és  tervet  készítsen, 
valamint  vizsgálja  felül  a  közterület  használattal  kapcsolatos  helyi  rendeletét.  A  koncepció 
kialakításánál a rendőrség javaslataira is számítunk.

Vihg Miklós: a Fő úton Dr. Csala László házánál ki van rakva egy sebességkorlátozó 30-as tábla, 
melynek véleményem szerint semmi értelme. Nem lehetne kérni annak megszüntetését? 

Zsoldi  Lajos: a  Közlekedési  Felügyeletnél  kell  kezdeményezni  a  változtatást,  esetleg egy 40-es 
sebességkorlátozó táblára.

Szarvák  Imre: kezdeményezhetjük  a  Közlekedési  Felügyeletnél,  hogy  vizsgálják  felül  a  30-as 
sebességkorlátozó tábla szerepét a 32-es főút jászalsószentgyörgyi belterületi szakaszán, mivel nem 
tölti be funkcióját és tegyenek új javaslatot.

A többi képviselő egyetért a javaslattal.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
            foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

8/2011. (I.20.) KT határozat 

A 32-es főút jászalsószentgyörgyi belterületi szakaszán elhelyezett sebességkorlátozó tábla 
felülvizsgálatának kéréséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  megkeresi  a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közlekedési Felügyeletet,  hogy a 32-es főút jászalsószentgyörgyi 
belterületi  szakaszán  elhelyezett  30-as  sebességkorlátozó  tábla  funkcióját  vizsgálják  felül  és 
tegyenek új javaslatot.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2011. február 28.

Határozatról értesülnek   1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
  2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben

       3.) JNSZ megyei Közlekedési Felügyelet, Szolnok
       4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

5.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: az  önkormányzathoz  közterület  foglalási  kérelmek  érkeztek  busztárolással 
kapcsolatban. A hatályos rendeletünk, mely kiküldésre került a tisztelt képviselőknek is tartalmazza, 
hogy közterületen tárolt,  parkoló tehergépkocsi,  vagy busz után 300.- Ft-ot kell  fizetni havonta. 
Szavazásra bocsátja a közterület használattal és forgalomirányítással kapcsolatos kérdésekről szóló 
előterjesztésben foglaltakat.



    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
              foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                  nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

9/2011. (I.20.) KT határozat 

Közterület használattal és forgalomirányítással kapcsolatos kérdésekről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy 
forgalomirányítási  koncepciót  és  tervet  készített  elő,  valamint  felülvizsgálja  a  közterület 
használattal kapcsolatos helyi rendeletét.
Az előkészített tervet és rendeletet végső jóváhagyás céljából a képviselő-testület megtárgyalja.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

Tájékoztató  az  önkormányzat  és  intézményei  2011.  évi  pénzügyi  tervének  fő  
sajátosságairól

Szarvák  Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  tájékoztatóban  foglaltakat  és  elfogadásra 
javasolja.  A költségvetési  törvényben foglaltak alapján a normatív és egyéb állami támogatások 
összege  nem  változik  jelentősen,  ugyanis  a  koncepcióban  foglaltaktól  eltérően  itt  kevesebb 
bevételkieséssel  kell  számolnunk,  ugyanis  az  intézményi  társulásba  járó  gyermekek  és  tanuló 
támogatása végül is nem szűnik meg, de valamelyest, kb. 8 %-al csökken. A kiadásoknál minden 
esetben számolni kell az önkormányzat által vállalt 2011. évet terhelő kötelezettségekkel. A 2011. 
évi  költségvetést  jelentős  volumenű  fejlesztések  is  fogják  jellemezni,  a  központot,  piacteret  és 
óvoda kertjét, a Polgármesteri Hivatal belső felújítását és akadálymentesítését, iskolai informatikai 
fejlesztést is magában foglaló, mintegy 100 millió forint összköltségű és az EU által is támogatott 
projektek. Megkérdezi, hogy a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
                   foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                      nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

10/2011. (I.20.) KT határozat 

Az önkormányzat és intézményei 2011. évi pénzügyi tervének fő sajátosságairól

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 
2011. évi pénzügyi tervének fő sajátosságairól szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

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



Közbiztonság javítását  célzó  támogatások koncentrálásáról  a  hatékonyság növelése  
érdekében

Szarvák Imre: az előterjesztésben foglaltakat a Településfejlesztési  Bizottság megtárgyalta és az 
alábbiakat javasolja a képviselő-testületnek: a közbiztonságot segítő, önként vállalt önkormányzati 
feladatokat  szervezze  át  és  a  pénzügyi  források  koncentrálása  és  racionalizálása  érdekében  a 
mezőőri  szolgálat  és  a  településőrséget  2011.  február  28-tól  szüntesse meg, a  községi  polgárőr 
egyesületet 2011 évben az elmúlt évekhez képest lényegesen jelentősebb összeggel  támogassa,  a 
„Civil  Szervezetek  támogatása  2011.”  pályázati  kiíráson  keresztül.  Ezek  a  döntések  nem  arra 
irányulnak,  hogy  nem  jól  végezték  a  munkájukat  akár  a  településőrök,  akár  a  mezőőrök.  A 
Polgárőrség megfelelő anyagi támogatás mellett jobban tudna működni, de mivel önálló szervezet, 
feltételeket az önkormányzat nem szabhat. 

Szilágyi Péter: az,  hogy a Polgárőrség éjszaka 22:00-04:00-ig figyelőszolgálatot teljesítsen nem 
igazán  megvalósítható,  hiszen  egy  önkéntes  szervezetről  van  szó,  ahol  a  tagok  munkahellyel 
rendelkeznek  és  nekik  ott  is  helyt  kell  állni  egy-egy  éjszakai  szolgálat  után.  A mindennapi 
szolgálatot 99%-ban próbáljuk teljesíteni.

Szarvák  Imre: ezért  lenne  az  önkormányzatnak  az  a  feladata,  hogy  megfelelő  embereket 
toborozzon, akik alkalmasak a polgárőr feladatokra. Jegyző Úr, jómagam és a képviselő-testület 
több tagja is jelezte, hogy részt kíván venni ebben a feladatban.

Jakusné Vámos Mária távozott az ülésről. 

Zsoldi Lajos: a Polgárőrség nagyobb anyagi támogatásának az lenne a feltétele, hogy  22:00-04:00-
óráig  szolgálat  teljesítsen.  Hangsúlyoznám,  hogy  ezt  az  önkéntesség  miatt  nem  korlátozhatjuk 
tagjainknak, nem szabhatunk nekik feltételt, hogy meddig vállalják az önkéntes szolgálatot, hiszen a 
polgárőr alapszabály is tartalmazza, hogy nem lehet kötöttséget meghatározni. Az én véleményem 
szerint a leírtak nem megvalósíthatók és alapprobléma az is, hogy már nappal is megkezdődtek a 
lopások. 

Szarvák Imre: ez a dolog Jászdózsán is működik. Amennyiben a képviselő-testület is aktívan részt 
vállal a feladatokban, gondolok itt a megfelelő emberek toborzására és szolgálat vállalására, akkor 
nálunk  is  működhet.  A lehetőséget  mi  megadjuk  és  megfelelő  anyagi  támogatással  hatékony 
szolgálatot lehetne működtetni. 

Zsoldi  Lajos: ha  megszűnik  minden,  akkor  a  bűnözők  szabadabban  fognak  mozogni.  Az 
állampolgároknak pedig szükségük van arra, hogy érezzék a faluban vannak „egyenruhások”, ami 
elsősorban nem a rendőrt jelenti. 

Szarvák Imre: a közbiztonság, a rend fenntartása önkormányzatunk számára önként vállalt feladat. 
Az éjszakai felügyelet pedig valószínű nem oldja meg a problémákat. Nem arról van szó, hogy nem 
lenne szükség a településőrség vagy akár a közterület-felügyelőség jelenlétére, munkájára, hanem 
arról, hogy nincs pénze az önkormányzatnak ezeket fenntartani. 

Zsoldi Lajos: én a közterület-felügyelőség megalapításában látom a megoldást. 

Koczka  László: amennyiben  az  elképzelés  nem  működne,  még  akkor  is  lehet  közterület-
felügyelőséget létrehozni, de valamit el kell kezdenünk. Javasolnám egy szórólap kiadását, melyben 
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy figyeljenek értékeikre és egymásra is.

Káplár Ferenc: a Polgárőrség támogatása kezdetnek mindenféleképpen jó, a falut fel  kell  rázni, 



összefogást kell kezdeményezni. Az emberek szemléletmódváltását kellene ösztönözni. 

Szarvák Imre: nem mondom, hogy egyszerű lesz, de ha mindenki 2-3 szolgálatot tudna szervezni 
havi szinten akkor működhet a dolog. Nekünk, mint önkormányzat kell példát mutatnunk. 

Káplár Ferenc: szükséges lenne a figyelőszolgálatot nappalra is kiterjeszteni, hiszen a településőrök 
nagyon  sok  információval  látták  el  a  rendőrséget,  akár  egy  beszélgetésből,  akár  a  nappali 
megfigyelésből kifolyóan. 

Gál Zoltán: a szórólap véleményem szerint nem fog eredményre vezetni, az élő kommunikációra 
kellene helyezni a hangsúlyt.

dr. Kovács Kornél: jelen pillanatban finanszírozhatatlan a településőrség, a mezőőrség fenntartása 
és  a  közterület-felügyelet  létrehozása,  hiszen  önkormányzatunk  forráshiányos.  A  Polgárőrség 
megemelt  támogatása  tűnik  a  jelenlegi  legjobb  megoldásnak.  Amennyiben  ez  nem  vezet 
eredményre,  úgy március-április  hónapban, ha már teljesen átlátjuk a  költségvetésünket,  tudunk 
változtatni.

Szarvák Imre: javaslom az előterjesztésben leírtak elfogadását.

Koczka László: támogatom a leírtakat azzal a kiegészítéssel, hogy hívjuk fel a lakosság figyelmét 
szórólappal a közbiztonsági helyzetre. 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
              foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                  nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

11/2011. (I.20.) KT határozat 

Közbiztonság  javítását  célzó  támogatások  koncentrálásáról  a  hatékonyság  növelése  
érdekében

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a közbiztonságot 
segítő, önként vállalt önkormányzati feladatokat átszervezi és a pénzügyi források koncentrálása és 
racionalizálása érdekében az alábbi döntéseket hozza:
1. A mezőőri szolgálat 2011. február 28-tól megszűnik.
2. A településőrség 2011. február 28-tól megszűnik.
3.  A községi  polgárőr egyesületet  2011 évben az elmúlt  évekhez képest  lényegesen jelentősebb 
összeggel támogatja, a „Civil Szervezetek támogatása 2011.” pályázati kiíráson keresztül.
Fő cél,  hogy a polgárőrség minden éjszaka 22:00-tól 04:00-ig minimum két fővel,  gépjárművel 
szolgálatot tudjon teljesíteni.
A képviselő-testület  felhatalmazza Szarvák Imre polgármester,  hogy a 2011. évi  önkormányzati 
költségvetés tervezésekor a fenti döntés kerüljön beépítésre.
A képviselő-testület elhatározza, hogy figyelemfelhívó szórólapot bocsát ki a lakosság részére.

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

4.) Településőrség, mezőőrség, Helyben
5.) Irattár, Helyben



Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi 
önkormányzati támogatásáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy 200.000.- Ft szabadon felhasználható összeggel 
járuljon  hozzá  2011.  évben a  költségvetésükhöz  az  önkormányzat,  az  internet  havidíját,  a 
fénymásoló karbantartásának költségeit  és  patronvásárlását,  a  postaköltséget  és  az irodai  szerek 
költségét vállaljuk át mi. A programtámogatásokra szánt egyéb önkormányzati támogatások egyedi 
elbírálás alapján kerülnek megállapításra. Megkérdezi, hogy van-e javaslatban foglaltakhoz van-e 
kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

     A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  javaslatban
              foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

12/2011. (I.20.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Község  Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi önkormányzati  
támogatásáról 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Község 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetéséhez 200.000.- Ft szabadon felhasználható összeggel 
járul  hozzá  2011.  évben,  emellett  a  CKÖ  2011.  évi  költségvetési  koncepciójában  megjelölt 
fenntartási költségek közül

− az internet havidíját (60.000.- Ft)
− a fénymásoló karbantartásának költségeit és patronvásárlását (100.000.- Ft)
− a postaköltséget (80.000.- Ft) és
− az irodai szerek költségét (200.000.- Ft) a Községi Önkormányzat átvállalja továbbá
− a programtámogatásokra szánt egyéb önkormányzati támogatások egyedi elbírálás alapján 

kerülnek megállapításra 2011-ben.

Határozatról értesülnek:        1.) CKÖ elnöke Kökény Kálmán, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés szociális rendelet módosításáról

Szarvák Imre: a Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a rendelet-
tervezetben  foglaltakat  és  elfogadásra  javasolja.  Szavazásra  bocsátja  a  rendelet-tervezetben 
foglaltakat. 

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
   foglaltakat 5 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
   nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

1/2011. (I.24.) Önkormányzati Rendelet 

A  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  10/2008.  (IX.15.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

(A 1/2011 (I.24.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)



Előterjesztés  az  anyakönyvi  eljárás  egyes  díjairól  szóló  önkormányzati  rendelet  
elfogadásáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra 
javasolja. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
   foglaltakat 5 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
   nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

2/2011. (I.24.) Önkormányzati Rendelet 

A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről

(A 2/2011 (I.24.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Koczka László Szilágyi Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


