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Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  december  15-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László, önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Zsoldi Lajos,
ifj. Gál Zoltán
Vigh Miklós
Dr. Tóth-Daru Péter bizottsági tagok,
Komoly Tamás,
Gulyás Ernő mezőőrök,
Hamar Gábor r. őrnagy,
Káplár Ferenc körzeti megbízott,
Nagy Péter körzeti megbízott,
Tóth László vezető-főtanácsos,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

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

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

234/2010. (XII.15.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  és 
Dömők Istvánné személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: a kiküldött napirendi pontokban az alábbi változást kéri elfogadni: első napirendi 
pontként  kéri  megtárgyalni  a  település  közbiztonságának  helyzetéről  szóló  beszámolót,  majd  a 
Polgármesteri Hivatal szabálysértési tevékenységéről és a mezőőri szolgálat tevékenységéről szóló 
tájékoztatásokat. Új napirendi pontként zárt ülés előtt kéri megtárgyalni a REGIO-KOM Társulás 
alapító  okiratának  módosítását,  Jászladány  nagyközség  kérését  várossá  nyilvánításról  és  a 
karácsonyi díszkivilágításról, valamint rendezvény megtartásáról szóló előterjesztést. Megkérdezi, 
hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat?



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

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

⁃ Tájékoztató a település közbiztonságárnak helyzetéről
⁃ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal szabálysértési tevékenységéről
⁃ Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről
⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Tájékoztató  az  önkormányzat  és  intézményei  2010.  évi  költségvetésének  III.  negyedévi 

végrehajtásáról
⁃ Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének koncepciójáról
⁃ Előterjesztés a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásáról szóló 14/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
⁃ Előterjesztés a 2011. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
⁃ Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 

munkatervének elfogadásáról
⁃ Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről
⁃ Előterjesztés közbeszerzési eljárások  előkészítéséről
⁃ Előterjesztés  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgálató  Társulás  alapító  okiratának 

módosításáról
⁃ Előterjesztés karácsonyi díszkivilágításról és a Mindenki Karácsonya megrendezéséről
⁃ Előterjesztés Jászladány Nagyközség várossá nyilvánításáról

Zárt ülés:
⁃ Előterjesztés ingatlan felajánlásról és cseréjéről
⁃ Előterjesztés átmeneti segélyek ügyében

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

235/2010. (XII.15.) 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 település közbiztonságának helyzetéről

Szarvák  Imre: úgy  gondolom,  hogy  a  település  közbiztonságának  helyzetéről,  a  Polgármesteri 
Hivatal  szabálysértési  tevékenységéről  és  a  mezőőri  tevékenységről  szóló  tájékoztatókat 
összevonva  lehet  tárgyalni.  Üdvözli  a  megjelent  rendőröket,  mezőőröket  és  Tóth  László 
szabálysértési előadót. Megkérdezi tőlük, hogy van-e kiegészíteni valójuk a leírtakhoz?

Hamar Gábor: köszönt mindenkit,  elmondja, hogy a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének 
jogköre megtartani a beszámolót, de Őt kérte meg a képviseletre.



Szarvák Imre: a három beszámolóhoz kapcsolódóan fel lehet tenni a kérdéseket. Hamar Gábor r. 
őrnagyot  kérdezném,  hogy  2010.  december  31-vel  megszűnik  a  településőrség  finanszírozása. 
Jobban  támaszkodhatunk-e  ezek  után  a  rendőrségre,  változás  fog-e  bekövetkezni  a  rendőrség 
munkájában és az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályváltozások beváltották-e a hozzájuk 
fűzött reményeket?

Feketéné  Laczavik  Ildikó: a  betöréses  lopások  száma  háromszorosára  növekedett  a  vizsgált 
időszakban. Ezek nappali vagy éjszakai betörések?

ifj.  Gál  Zoltán: a  betöréses  lopások  károsultjainak  a  biztosítóknál  való  ügyintézéshez 
elengedhetetlen a rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása. Az lenne a kérdés, hogy hogyan kaphatják 
meg ezeket a jegyzőkönyveket a károsultak?

Vigh  Miklós: Jászberényben  egy  ügyvéd  került  vád  alá,  akinek  voltak  jászalsószentgyörgyi 
kárvallottjai is. Községünkre vonatkozóan felgöngyölítésre került-e már az ügy?

Hamar Gábor: sorba mennék a kérdések megválaszolásával. A településőrök nagyban segítették a 
munkánkat,  reagálóképességünket,  és  a  lakosság  pozitívan  fogadta  a  jelenlétüket.  Az  elmúlt 
időszakban nekünk óriási előrelépést jelentett a munkájuk, de a finanszírozás megszüntetése után én 
a közterület-felügyelőség kialakításában látnék lehetőséget. A beszámolóban is olvasható, hogy a 
Jászladányi Rendőrőrs működési területét átalakították és átszervezés miatt állományunk létszáma 
lecsökkent 18 főről 14 főre. Pozitív jelzést nem tudok adni a létszám változásának tekintetében, 
ígéretek  vannak,  mivel  az  országos  átlag  300-350  lakos/rendőr,  a  megyei  átlagunk  400-450 
lakos/rendőr,  a Jászladányi Rendőrőrsön pedig az 1 rendőrre jutó lakosok száma kb. 770 fő.  A 
településen kiemelt bűncselekmény nem történt. A jogszabályváltozások hatásainak értékelésének 
az elején vagyunk még, fontos változás volt, hogy a szabálysértési eljárások a jegyzői hatáskörből 
átkerültek  a  rendőrség  hatáskörébe.  Szigorúan  próbálunk  fellépni  a  szabálysértést  elkövetőkkel 
szemben  és  élni  kívánunk  az  ilyenkor  használható  őrizetbe  vétellel.  A betöréses  lopásokat  a 
statisztikák szerint éjszaka követik el. A károsultaknak a rendőr ad tájékoztatást azzal kapcsolatban, 
hogy a  felvett  jegyzőkönyvhöz hogyan juthatnak hozzá,  vannak olyan esetek,  amikor  rögtön a 
helyszínen  megkaphatják,  vagy  igazolás  kérésére  is  lehetőség  van,  mely  segíti  a  biztosítóknál 
történő gyorsabb ügyintézést. Az ügyvéd esetében nem nyilatkozhatom, mivel folyamatban lévő 
ügyről van szó. Általánosságban annyit, hogyha bármilyen gyanú fölmerül, akkor a rendőrséget kell 
tájékoztatni, jegyzőkönyve kell elmondani a gyanút, információt ezzel is segítve munkánkat.

Szarvák  Imre: az  a  tény,  hogy  nálunk  az  egy  rendőrre  jutó  lakosok  száma  kb.  770  fő 
elfogadhatatlan, ezen változtatni szükséges, ezért kérni fogjuk az országgyűlési képviselőnket és a 
megyei  rendőr-főkapitányt,  hogy vizsgálják  meg az  ügyet  és  tegyenek előrelépéseket,  hiszen  a 
község  a  térfigyelő-rendszer  kiépítésével,  a  polgárőrség  támogatásával,  a  településőrség 
fenntartásával nagyon sokat tett a közbiztonság javítása érdekében.

Hamar  Gábor: hangsúlyoznám,  hogy  a  felderítések  aránya  igen  magas.  A  lakosság 
gondolkodásmódjában bekövetkezett változás nagy előrelépést jelentene a megelőzésben.

Szarvák Imre: abban az esetben, ha a helyi körzeti megbízottnak is vannak információi bizonyos 
esetekről, hivatalból utánajárhat?

Hamar Gábor: természetesen minden információnak utánajárnak a rendőrök, de abban az esetben ha 
a sértett nem működik együtt a hatósággal,  nem tehetünk semmit.

Dömők  Istvánné: megköszöni  a  jászladányi  rendőrőrs  és   a  körzeti  megbízottak  munkáját. 



Támogatja  azt  a  javaslatot,  hogy  a  jászberényi  és  szolnoki  rendőrkapitánysággal  felvegye  az 
önkormányzat a kapcsolatot annak érdekében, hogy az állomány létszámát megnöveljék, mert az 
egy rendőrre jutó állampolgárok száma túl magas.

Szarvák Imre: a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóban található az a kérés, hogy esetleg az 
önkormányzat  egy  digitális  fényképezőgépet  adományozzon  a  körzeti  megbízottaknak  annak 
érdekében,  hogy  a  szabálysértési  és  bűnügyi  munka  színvonala  és  az  általuk  kezdeményezett 
eljárásokban bizonyíthatóság jelentősen növekedjen.

Feketéné  Laczlavik  Ildikó: támogatom  a  fényképezőgép  adományozását.  A  beszámolóban 
olvasható,  hogy  több  Jászsági  település  képviselő-testülete  határozott  a  „Közbiztonsági  díj” 
bevezetéséről,  mellyel  a  településen  dolgozó  rendőröknek  az  eredményes  munkáját  ismerik  el. 
Javaslom, hogy  jövő évben a költségvetés megtárgyalásakor döntsünk a díj bevezetéséről.

Vigh  Miklós: a  mezőőri  beszámolóhoz  kapcsolódóan  mondanám  el,  hogy  több  földtulajdonos 
elmondása szerint nem látták a határban a mezőőröket, a rendkívüli időjárási körülmények miatt, 
sem igazán  tudtak  kimenni  a  határba.  Véleményem szerint  a  téli  időszakban nem szükséges  a 
mezőőri szolgálat. 

Szarvák Imre: a mezőőrök és a településőrök helyzetével kapcsolatos kérdésekre egy új napirend 
keretében belül kell döntést hoznunk. Megkérdezi, hogy a beszámolókhoz van-e további kérdés, 
hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát  szavazásra  bocsátja  a  közbiztonság  helyzetéről  szóló 
beszámolóban foglaltakat.

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

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

236/2010. (XII.15.) KT határozat

Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  település  közbiztonságának 
helyzetéről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

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

Szarvák  Imre: javaslom  megkeresni  a  Jászberényi  Rendőrkapitányt,  a  Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei  Rendőr-főkapitányt,  az  Országgyűlési  Képviselő  Urat,  és  a  Jászladányi  Rendőrőrs 
vezetőjét,  hogy  adjanak  tájékoztatást  a  rendőri  létszám  növelésével  kapcsolatban,  mert 
térségünkben  az  1  rendőrre  jutó  lakosok  száma  kb.  770  fő,  míg  a  megyei  átlag  300-350 
lakos/rendőr. 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:



237/2010. (XII.15.) KT. határozat

Tájékoztatás kérése Jászladányi Rendőrőrsöt érintő személyügyi változásokról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  megkeresi  a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányt, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjét, az 
Országgyűlési Képviselő Urat, mert a Jászladányi Rendőrőrs illetékességi területén az 1 rendőrre 
jutó  lakosok száma 770 fő aránytalanul magasabb a megyei átlagnál, ami 400-450 lakos/rendőr.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2011. január 20.

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

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  szabálysértési  tevékenységéről  szóló 
beszámolóhoz  van-e  hozzászólás,  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  a 
beszámolóban foglaltakat.

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

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

238/2010. (XII.15.) KT határozat

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal szabálysértési tevékenységéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal 
szabálysértési tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Tóth László főtanácsos, szabálysértési előadó Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a mezőőri beszámolóban foglaltakat.

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

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

239/2010. (XII.15.) KT határozat

Beszámoló a mezőőri szolgálat tevékenységéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  mezőőri  szolgálat 
tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta.



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Komoly Tamás, Gulyás Ernő mezőőrök, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Településőrség és mezőőrség működéséről

Szarvák Imre: 2010. december 31-vel megszűnik a településőrség központi támogatása. A rendőrség 
helyzete,  reagálóképessége  nem  változott,  ha  csak  a  rendőrségre  szeretnénk  támaszkodni  a 
közbiztonság fenntartása szempontjából, nem lesz elegendő. Jelenleg támogatjuk a polgárőrséget, 
fenntartjuk  a  településőrséget  és  van  mezőőri  szolgálatunk is.  Azt  kell  megtervezünk,  hogy az 
elkövetkező pár hónapban mivel tudjuk a község közbiztonságát fenntartani. Bűnügyi szempontból 
a téli időszak sokkal rosszabb, mint a többi időszak. Megkérem Zsoldi Lajos településőrt,  hogy 
adjon egy szóbeli tájékoztatót a településőrség munkájáról.

Zsoldi Lajos: a településőrség az elmúlt egy évben 105 falopást, 74 esetben pedig magánlaksértést 
észlelt és intézkedett, s természetesen jelenlétünkkel sokszor megelőztük az eseményeket. Naponta 
átlagosan 5 eseményhez kell kimennünk, 1 emberünket pedig leköti az iskolai felügyelet, mivel ott 
egyre  több  az  erőszakos  cselekmény.  Az  őrsparancsok  úr  is  említette,  hogy  a  közterület-
felügyelőség  megalakításán  talán  el  lehetne  gondolkodni  akiknek   több  a  jogköre,  mint  a 
településőröknek, hiszen bármiféle szabálysértés észlelésekor bírságolni is joguk van. Nagyon sok 
esetben  kellett  rendőrt  hívni  intézkedés  céljából,  akikkel  összehangoltan  tudtunk  dolgozni.  A 
polgárőrség, a településőrség és a rendőrség is sokat tesz azért, hogy községünket a közbiztonság 
fennmaradjon.

Szarvák  Imre: megoldás  lehetne  a  mezőőrséget  és  a  településőrséget  összevonni,  hiszen  a  téli 
időszakban nagyobb szükség van a belterületen lévő őrszolgálatra.

Koczka László: véleményem szerint is célszerű lenne összevonni a két őrséget.

Kátai Lajos: mindenképpen szükség van a faluban őrségre, főleg az idősebb korosztály nyugodtabb 
ha látja a polgárőröket, vagy településőröket. 

Szarvák Imre: javaslom, hogy dolgozzunk ki egy tervet a következő ülésig, ami 2011. január 20-án 
lesz, hogy a településőrség és a mezőőrség hogyan tudna hatékonyabban működni. A két szervezet 
2011.  február  28-ig  változatlan  formában  működjön,  és  2011  első  negyedévében  meg  kell 
vizsgálnunk a közterület-felügyelet létrehozásának kérdését. Megkérdezi, hogy van-e a javaslathoz 
hozzászólás, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, 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:
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Településőrség és mezőőrség működéséről
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a mezőőrség és 
a településőrség 2011. február 28-ig változatlan formában működik. A következő képviselő-testületi 
ülésig 2011. január 20-ig ki kell dolgozni a két szervezet hatékonyabb működését. A képviselő-
testület  elhatározza  továbbá,  hogy  a  közterület-felügyelőség  kialakításának  lehetőségét 
megvizsgálja.

Határidő: 2011. január 20.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: a  tájékoztatóban  foglaltakat  nem  kívánom  kiegészíteni.  Tarnai  Mihály 
intézményvezető  úr  szeretne  szóban  válaszolni  az  elmúlt  képviselő-testületi  ülésen  felvetett 
kérdésere, hogy milyen rendszer alapján alakítják az iskola-óvoda-bölcsőde szünetet. Átadja a szót 
az intézményvezető úrnak.

Tarnai Mihály: a tisztelt testület fordult hozzám tájékoztatás kérés céljából, hogy milyen rendszer 
alapján alakítjuk az iskolai-óvoda-bölcsödei szüneteket. Ezek a szünetek az SZMSZ-ben foglaltak 
alapján kerülnek kialakításra, melyet a fenntartó hagy jóvá. S mivel a tájékoztatás kérés elsősorban 
az  óvodai,  bölcsődei  szünet  kialakítására  irányul  el  kell  mondanom,  hogy  minden  esetben 
igényfelmérést  tartunk,  mely  alapján megállapítható,  hogy nem igénylik  a  szülők az  intézmény 
nyitva tartását. Lehet kezdeményzeni a rugalmas ügyeleti rendszer kialakítását, abban az esetben, ha 
tényleges igény merül fel ennek kialakítására.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel akár a tájékoztatóban foglaltakhoz, akár 
az  intézményvezető  úrhoz?  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:
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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 Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben



Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatóban foglaltakat, és elfogadásra 
javasolja.

Szarvák  Imre: az  önkormányzat  kötelező  és  önként  vállalt  feladatait  folyamatosan  ellátta,  a 
költségvetés megalapozott volt. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás? 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:
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Tájékoztató  az önkormányzat  és  intézményei  2010.  évi  költségvetésének III.  negyedévi  
végrehajtásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az  önkormányzat és intézményei 
2010.  évi  költségvetésének  III.  negyedévi  végrehajtásáról szóló  tájékoztatóban  foglaltakat 
elfogadta.

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

Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének koncepciójáról

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatóban foglaltakat, és elfogadásra 
javasolja.

Szarvák Imre: az önkormányzat koncepciója a jelenlegi ismeretek birtokában került kidolgozásra, 
mivel a 2011. évre vonatkozó állami költségvetés törvényjavaslatát még az Országgyűlés tárgyalja. 
Önkormányzatunk költségvetésébe beleépül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése is. 
Megkérdezi, hogy a koncepcióhoz van-e hozzászólás, kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, 
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:
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Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének koncepciójáról

A 2011.  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  2011.  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, 
− 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 segítségét, 
− szociális program folytatását.

Határidő: törvényben foglaltak szerint

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

Előterjesztés  a  közterületek  tisztán  tartásáról  és  a  települési  szilárd  hulladékkal  
kapcsolatos  közszolgáltatásáról  szóló  14/2003.  (XI.26.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  rendelet-tervezetben  foglaltakat,  és 
elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletben
foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

15/2010 (XII.31.) Önkormányzati Rendelet

A közterületek  tisztán  tartásáról  és  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  
közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI.26.) KT. rendelet módosításáról



(A 15/2010 (XII.31.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

Előterjesztés  a  2011.  évi  köztisztviselői  teljesítménykövetelmények  alapját  képező  
célokról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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A 2011. évi  köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-
testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdés e) pontja, 
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) 
és (6) bekezdései alapján:

I. Meghatározza  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  (a  
továbbiakban:  Polgármesteri  Hivatal)  köztisztviselői  teljesítményértékelésének  alapját  képező,  
2011. évre szóló kiemelt célokat a következők szerint:

1.) A képviselő-testület,  valamint állandó bizottságainak a jogszabályokban, Jászalsószentgyörgy 
Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
többször  módosított  6/2008.  (VI.  27.)  önkormányzati  rendeletében  (a  továbbiakban:  SZMSZ) 
meghatározott  hatásköre,  feladatai  minél  hatékonyabb,  eredményesebb  ellátása  érdekében  a 
döntések előkészítésénél magas szakmai színvonalú, a képviselők eredményes munkáját elősegítő 
tevékenység biztosítása.

2.) Az önkormányzati  feladatellátás  biztonságát  annak  pénzügyi-gazdasági  alapjai  képezik.  Az 
Önkormányzat pénzügyi gazdálkodását meghatározó gazdasági folyamatokat érintő negatív hatások 
arra kell, hogy ösztönözzék a köztisztviselőket, hogy feladataik végrehajtása során költségkímélőbb 
megoldási  módokat  dolgozzanak  ki,  és  működjenek  közre  a  feladatellátás  hatékonyságának, 
eredményességének növelésében.

3.)  A  költségvetési  gazdálkodás  biztonságának  fenntartása  érdekében  biztosítani  kell  az 
adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzését, és a fokozatosan növekvő behajtási tevékenységek 
hatékony,  tervszerű  és  folyamatos  végzését,  valamint  az  ehhez  szükséges  informatikai  eszköz-
támogatást. 

4.) A polgármesteri hivatali ügyintézésben a szolgáltató jelleg további erősítése és az ügyfélbarát 
igazgatás  eszközeinek  és  módszereinek  fokozottabb  érvényesítése:  az  ügyfelek  teljes  körű 
tájékoztatása  és  felvilágosítása,  az  ügyintézés  színvonalának  emelése,  az  ügyfelekkel  való 
kapcsolattartás  javítása,  az  ügyfélfogadási  idő  növelése,  az  eljárások  egyszerűsítése,  gyorsabb, 
hatékonyabb ügyfélbarát ügyintézés kialakítása.

5.) A szélesebb körű közérdekű tájékoztatás és a Polgármesteri Hivatallal történő kapcsolattartás 



érdekében a községi honlapon folyamatosan el kell helyezni a községet érintő friss információkat, 
közérdekből nyilvános adatokat. 

6.)  A  pályázatokkal  elnyerhető  központi  és  Európai  Uniós  források  felhasználásában  rejlő 
lehetőségek optimális kihasználása, a hazai és uniós pályázatok és projektek folyamatos készítése, 
külső  cég  megbízása  esetén  információadás,  közreműködés.  A  folyamatban  lévő  pályázatok 
esetében az elszámolási és dokumentálási rend betartása és ellenőrzése.

7.)  A közigazgatási  hatósági  eljárás  és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004.  évi  CXL. 
törvényből  adódó  feladatok  /elektronikus  tájékoztatás  és  hatósági  szolgáltatás,  valamint  az 
ügyfelekkel  elektronikus  úton  történő  kapcsolattartás,  internetről  letölthető  kérelmek, 
nyomtatványok, stb./ maradéktalan végrehajtása, az elektronikusan indítható ügykörök bővítése.

8.) A Jászsági Többcélú Társulás által nyújtott közszolgáltatások hatékony és jó minőségű teljesítése 
érdekében a kistérség működésével összefüggő és a kistérségi együttműködést igénylő feladatok 
ellátásában való közreműködés.

9.) A Polgármesteri Hivatalban a pályázati eljárás útján, valamint annak lefolytatása nélkül történő 
foglalkoztatási  jogviszony  létesítése,  az  alkalmazás  és  a  vezetői  megbízás  során  az  egyenlő 
bánásmód és az esélyegyenlőség követelményének maradéktalan érvényesítése.

10.) A  bérpótló  juttatásra  jogosultak  részére  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat 
közfoglalkoztatást szervez, a kormányzati intézkedések figyelembevételével.

11.)  A beruházások  előkészítésével,  a  községgazdálkodási  feladatok  teljesítésével  kapcsolatos 
lakossági tájékoztatások bővítése, továbbá a lakossággal történő közvetlen kapcsolat rendszerének 
kidolgozása.

12.)  Továbbra  is  kiemelten  fontos  az  önkormányzati  gazdálkodást  segítő  pályázati  lehetőségek 
figyelemmel  kísérése  és  minél  nagyobb  arányú  kihasználása.  Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani 
Jászalsószentgyörgy  község  gazdasági  programjában  és  az  éves  költségvetésben,  a  Képviselő-
testület  döntéseiben  meghatározott  beruházások,  projektek  szakmai  előkészítésére,  a  pályázatok 
előkészítésére, koordinálására, a pályázati forrásokkal összefüggő számviteli feladatok ellátására.

13.) Közreműködés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásában a gazdálkodás 
szabályszerűségének  maradéktalan  biztosítása  mellett,  a  célszerűségi,  hatékonysági  és 
költségtakarékossági  szempontok  messzemenő  figyelembevételével.  A költségvetési  rendeletben 
tervezett  bevételek  teljesítése,  újabb  bevételi  források  feltárása,  a  költségvetés  kiadási 
előirányzatainak betartása.

14.) A 2011. évi (október, november) népszámlálás helyi előkészítése és színvonalas végrehajtása.

15.)  Közreműködés  az  SZMSZ  6  hónapon  belüli  felülvizsgálatában,  új  SZMSZ  és  ahhoz 
kapcsolódó belső szabályzatok kidolgozásában.

16.)  Közreműködés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzatának  új  gazdasági  programja 
megalkotásában.

II. Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  I.  pontban  meghatározott  kiemelt  céloknak  megfelelően  
határozza  meg  Jászalsószentgyörgy  község  jegyzője  számára  a  2011.  évi  egyéni  
teljesítménykövetelményeket.



Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

III. Felkéri a Jegyzőt, hogy az I. pontban meghatározott kiemelt céloknak megfelelően határozza  
meg  a  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselői  számára  a  2011.  évi  egyéni  
teljesítménykövetelményeket.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Dr. Kovács Kornél jegyző

Határozatról értesülnek: 1.) Jászalsószentgyörgy község polgármestere
2.) Jászalsószentgyörgy község jegyzője
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 
évi munkatervének elfogadásáról

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a munkatervvel kapcsolatban, felhívja a 
figyelmet,  hogy  2011.  évben  a  képviselő-testületi  ülés  csütörtökönként  lesz  tartva.  Szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

245/2010. (XII.15.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  évi  
munkatervének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 2011. évi  munkatervét.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
 2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben

3.) Jegyző, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről

Szarvák Imre: szavazásra bocstája az előterjesztésben foglaltakat.

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

246/2010. (XII.15.) KT határozat



Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  képviselők 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.

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

Előterjesztés közbeszerzési eljárások  előkészítéséről

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatóban foglaltakat, és elfogadásra 
javasolja.

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

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

247/2010. (XII.15.) KT határozat

Közbeszerzési eljárások kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az  EMVA 
támogatással  megvalósítandó  falumegújítási  építési  beruházást  és  TIOP-1.1.1/07  támogatással 
megvalósítandó informatikai fejlesztést közbeszerzési törvény szerint közzététel helyett,  legalább 
három  ajánlattevő  részére  egyidejűleg  és  közvetlenül,  a  később  előkészített  ajánlattételi 
dokumentációt megküldi.

Határidő: folyamatos

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

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

248/2010. (XII.15.) KT határozat

TIOP-1.1.1/07 „IKT eszközök központi beszerzése a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott közoktatási intézményekbe” című 
pályázat közbeszerzési eljárásának lebonyolítójáról



Jászalsószentgyörgy  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza a  Sansz Projekt Iroda 
Bt.-t  (5100 Jászberény,  Thököly út  22.)  a  TIOP-1.1.1/07 „IKT eszközök központi  beszerzése a 
Jászalsószentgyörgy,  Jászboldogháza  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  által  fenntartott 
közoktatási intézményekbe” című pályázat közbeszerzési eljárásnak lebonyolításával, a mellékelt 
árajánlat szerint bruttó: 400.000.- Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó vállalkozói szerződés 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: projekt befejezésének határideje

Határozatról értesülnek: 1.)Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt. 5100 Jászberény, Thököly út 22.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

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

249/2010. (XII.15.) KT határozat

TIOP-1.1.1/07 „IKT eszközök központi beszerzése a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott közoktatási intézményekbe” című 
pályázat nyilvánosság biztosításnak lebonyolítójáról

Jászalsószentgyörgy községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  Sansz Projekt  Iroda 
Bt.-t  (5100 Jászberény,  Thököly  út  22.)  a  TIOP-1.1.1/07 „IKT eszközök központi  beszerzése a 
Jászalsószentgyörgy,  Jászboldogháza  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  által  fenntartott 
közoktatási intézményekbe” című pályázat nyilvánosság biztosításával a mellékelt árajánlat szerint, 
bruttó: 430.000.- Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó vállalkozói szerződés 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: a projektben meghatározott időpont

Határozatról értesülnek: 1.)Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt. 5100 Jászberény, Thököly út 22.
4.) Képviselő-testület tagjai,Helyben 
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulás  alapító  
okiratának módosításáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.



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

250/2010. (XII.15.) KT határozat

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2010. december 10-én egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  REGIO-KOM  Térségi 
Kommunális  Szolgáltató  Társulás  2010.  december  10-én  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító 
Okiratát 2011. január 1-jei hatállyal elfogadja, és felhatalmazza dr. Czifra Károly ügyvédet (5000 
Szolnok, Dózsa György u. 2. 1. emelet 2.) az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat Magyar 
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Közigazgatási  Hivatal  (5000 Szolnok,  Kossuth  Lajos  u.  2.)  felé 
történő benyújtására, és az eljárásban jogi képviselet ellátására.

Határidő:  2010. december 22.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai Helyben
4.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
5.) Dr. Czifra Károly ügyvéd (a határozat 2 példányával)

5000 Szolnok, Dózsa György u. 2. 1. emelet 2.
6.) Irattár, Helyben

Előterjesztés Mindenki Karácsonya megrendezéséről

Szarvák  Imre: tavalyi  évben  is  megrendezésre  került  a  Mindenki  Karácsonya  elnevezésű 
önkormányzati szervezésű karácsonyi ünnepség. Javaslom idén is megrendezni a Hivatal előtti téren 
műsorral, forró itallal és valami harapnivaló felszolgálásával. A díszkivilágítást zárt ülésen kérném 
megtárgyalni. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
       foglaltakat 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat
       nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

251/2010. (XII.15.) KT határozat

Mindenki Karácsonya megrendezéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2010. december 
22-én este 18 órakor a „Mindenki Karácsonya 2010” 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: 2010. december 22.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 



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

Előterjesztés Jászladány nagyközség várossá nyilvánításáról

Szarvák Imre: Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület  Jászladány várossá 
nyilvánítását kezdeményezi 2011. januárjában, melyhez községünk képviselő-testületének támogató 
határozatát kérték pályázatuk sikeres benyújtásához. Javaslom a támogatás megadását.

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

252/2010. (XII.15.) KT határozat

Jászladány nagyközség várossá nyilvánításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Jászladány Nagyközség 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  kezdeményezését,  Jászladány  nagyközség  várossá 
nyilvánításával kapcsolatban, melyről 414/2010. (XII.10.) számú határozatával döntött.

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Jászladány Nagyközség 
Önkormányzatának törekvését, hogy a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 16. 
§  (2)  bekezdés  értelmében  Jászladány  Nagyközség  Önkormányzata  vállalja,  és  a  várossá 
nyilvánítása  esetén  ellátja  a  városi  önkormányzatok  és  szerveik  részére  jogszabályban  előírt 
kötelezettségeket, és megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.

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

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Dömők Istvánné
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


