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Jegyzőkönyv 

Készült: a községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 1-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester 
Blaha Borbála,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömők Istvánné,
Győr Istvánné,
Molnár Tamás,
Sas Dezső,
Sipos Gézáné alpolgármester,
Szilágyi Péter,
Tóth Gábor,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képviselők,
Dr. Szatmári Szabolcs,
Szabó Zsolt,
Vígh Miklós bizottság kültagjai,
Nagy Sándor jegyző,
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket,  megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Távolmaradását 
bejelentette  Tóth  Miklós  alpolgármester.  Jegyzőkönyvhitelesítőnek  javasolja  Sipos  Gézáné  és 
Molnár Tamás személyét.

A Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  a javaslatban foglaltakat  11  
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi  
határozatot hozta:

20/2007 (II. 1) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Sipos  Gézáné  és  Molnár  Tamás  személyét 
jegyzőkönyvhitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Irattár H.

Szarvák Imre: 6. napirendi pontként, zárt ülésen kéri megtárgyalni egy a lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti fellebbezést. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

− tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről,
− beszámoló a szennyvízberuházás pénzügyi ellenőrzéséről, átvilágításáról,
− előterjesztés  az  önkormányzati  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvíz  díjának,  valamint  a 

szennyvízgyűjtés, elvezetés és tisztítás szolgáltatási díjának megállapítására
− tájékoztató a 2007 évi önkormányzati költségvetés egyes várható tervezési sajátosságairól
− egyebek,



A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 11 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi  
határozatot hozta:

21/2007 (II. 1) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Irattár H.

Szarvák Imre:  zárt ülésen kéri megtárgyalni a 6. napirendi pontot, amely lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránti fellebbezés.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésre tett javaslatot 11 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi  
határozatot hozta:

22/2007 (II. 1) KT határozat 

Zárt ülés tartása

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lakásfenntartási  támogatás  megállapítása  iránti 
fellebbezést zárt ülésen tárgyalja meg.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Irattár H.

1. NAPIREND 

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: Az  írásos  anyagot  megkapták  a  képviselők.  Szilágyi  Péter  bejelentette,  hogy  a 
település honlapjának karbantartása 80%-os  állapotban van.
Kérdéseket, hozzászólásokat kér a napirenddel kapcsolatban.

Győr Istvánné: a Délvíz  Kft-vel kötött  megállapodás  során felmerült,  hogy más módon is lehet 
üzemeltetni a vízművet?

Szarvák Imre: a Délviz Kft. a koncesszor, vállalta a koncessziós szerződésben, hogy egy céget fog 
alapítani  ami  üzemelteti  a  helyi  vízművet.  Ez  a  cég  be  lett  jegyezve.  A  Délvíz  Kft.  egyik 
tulajdonosa  Schumann  Róbert  olyan  kijelentést  tett,  hogy  a  település  a  koncessziós  szerződés 
aláírásától számított 1 éven belül, opciós joggal, más módon is elláthatja a vízmű üzemeltetését, ha 
a koncessziós díjat visszafizeti. A 200 milliót az önkormányzat csak hitelből tudná kiváltani. Az 



opciós  szerződést  aláírta,  amit  a  képviselők  megkaptak.  A  lehetőségek  feltárására  ez  az  idő 
elegendő, azonban ezt meg kell gondolni.

Sas  Dezső: A  vízmű  betöréssel  kapcsolatban  tette  fel  kérdését.  Volt  erre  a  telepre  biztosítás? 
Sokszor javasolta, hogy őr legyen a telepen. Kit terhel a felelősség?

Szarvák  Imre: Vizsgálat  indult,  rendőrségi  és  belső  vizsgálat  is.  A  riasztó  jelzett  a  biztonsági 
szolgálatnál. A későbbiekben tájékoztatást fog adni a biztonsági szolgálat.  Kivizsgálásra kerül az 
ügy, amennyiben a vezetőnek van felelőssége az megállapításra kerül. Erről később beszámol. A 
biztosító felé a kárbejelentés megtörtént, a kárigény benyújtásra került.
Az opciós szerződés helyez minket abba a stádiumba, ami a koncessziós szerződés előtt volt. 
Szavazásra bocsátja a vételi jogot alapító megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat  11 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

23/2007 (II. 1) KT határozat 

Vételi jogot alapító megállapodás jóváhagyásáról

Jászalsószentgyörgy  község  önkormányzat  képviselő-testülete  a  2006.  szeptember  19  napján 
létrejött  Koncessziós  Szerződéshez kapcsolódó „Vételi  jogot  alapító  megállapodást”  a  mellékelt 
tartalommal jóváhagyja.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester H.
2.) Képviselő-testület tagjai H.
3.) Délvíz Zrt. Bóly,

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a két ülés közötti időszakban tett intézkedésekről, eseményekről 
szóló beszámolót.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban 
foglaltakat  11 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  
elfogadta az alábbi határozatot hozta:

24/2007 (II. 1) KT határozat 

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekről,  fontosabb 
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

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

2. NAPIREND 

Beszámoló a szennyvízberuházás pénzügyi ellenőrzéséről, átvilágításáról



Szarvák Imre: elmondja,  hogy a beszámolót  a képviselők megkapták.  Ebből jól  látható,  hogy a 
folyamat  jellegét  a  kezdetek  határozták  meg.  A  kezdeti  döntések  nem  voltak   kellően 
megalapozottak,  akik  ebben részt  vettek  nem voltak  elég körültekintőek.  Ami gond,  hogy nem 
születtek alternatívák a 600 millió előteremtésére. Ez a beruházás nagy falat, azért lett volna fontos 
a körültekintés, ami nem történt meg. Kérdéseket vár a beszámolóval kapcsolatban.

Sipos Gézáné: elmondta,  hogy akik az előző négy évben itt voltak képviselők azoknak ez nagy 
feladat volt. Az új képviselőknek érthetetlen ez az anyag. A legalapvetőbb probléma, hogy nem volt 
őszinte, megfelelő a tájékoztatás a képviselők felé sem és a lakosság felé sem. Ha ez megtörtént 
volna  nem  lenne  olyan  meglepő  200  milliós  hiány.  A  belső  ellenőrzési  jegyzőkönyv  a  belső 
érzésünket igazolja. Számtalanszor elhangzott a lakosság tájékoztatásának fontossága. Ezt a magas 
vízdíjat  mindenki  indulatosan  fogadja.  A belső ellenőrzés  során  miért  nem kerültek  pályázatok 
benyújtásra,  amit  a  testület  kiírt.  Neheztel  a  jegyzőre,  mert  nem  figyelmeztette  a  testületet  a 
buktatókra.  Olyan  helyzetben  vagyunk,  hogy  ezt  a  problémát  kezelni  kell.  Október  1  után  a 
megoldásokat tudtuk keresni. Ebből az anyagból látni, hogy annak idején, amit megkaptunk mintát, 
nem ugyan az. Nem volt melléklet mi kerül átadásra, ez az átvilágítás során derült ki. 
A pénzügyi  bonyolítónak a 200 milliós  hiány nem jelzéséért  felelőssége van. Javasolja,  hogy a 
képviselő-testület keresse a pénzügyi bonyolító felelősségét, akár jogi úton is. 

Szarvák  Imre: a  pénzügyi  bonyolítót  a  Víziközmű  Társulat  bízta  meg.  Az  opciós  szerződés 
lehetőséget biztosít arra, hogy máshogy oldjuk meg a problémát. A lakosság tájékoztatása nem volt 
megfelelő.

Molnár Tamás: elmondja, hogy két napja van birtokában az anyag ami vegyes érzéseket váltott ki 
belőle. A vizsgálat nagyon részletes. Vannak hiányos részei. Nem a kezdetektől indul. A probléma a 
tender  kiírásától  indult.  A  súlypontozáskor  fontos  kitétel  volt,  hogy  az  árajánlat  legyen  erős 
súlypontú.  Az erről  döntő  közgyűlésen  nem sok szó  esett  erről.   A beszámoló  több kitételben 
megállapítja az előző testület felelősségét. Mint a korábbi testület tagja nem érzi magát felelősnek. 
Aggályos,  hogy  a  vonalvezetés  arra  irányul,  hogy  a  kivitelező  működtető  is  legyen.  Menti  az 
ártatlan  képviselő-társait,  hozott  anyagból  dolgoznak.  Ilyen  kérdésekben  nem  lehet  otthon  egy 
képviselő.  A  képviselőnek  az  a  feladata,  a  bizalmi  elv  alapján,  az  apparátus  által  elkészített 
anyagból hozza  meg a döntést. Csak akkor vállalja, fogadja el a dolgot, ha a testület felelőssége 
jegyzőkönyvekkel alátámasztott lesz.

Szarvák Imre: sok érdemi pluszt hallottunk. Erről az anyagról nem kell dönteni. Azon kívül, hogy 
véleményt  formálunk, azon kívül  van egy anyag amit  független vizsgálatnak minősíthetünk.  Ez 
segítség arra, hogy hogyan tovább.  A testület felelősségénél nem egyéni felelősséget ért, hanem az 
egész testületet.  Bármilyen testületi döntés nagy felelősség. Ez az anyag segítség arra vonatkozóan, 
hogy hogyan menjünk tovább. Van olyan rész amivel nem ért egyet, de összességében egyetért.

Győr Istvánné: A jegyzőkönyvek hitelessége nem megfelelő. Annyi olyan dolog volt amivel nem 
értettünk egyet, a normális felvetésekre nem kaptunk választ, nem volt rá megfelelő válasz. Hiába 
próbáltuk a falut képviselni.  10.000,-  Ft-os számlát  fizetni  a lakosságnak nagy megterhelés.   A 
lakosságot tájékoztatni kellet volna.

Dömők Istvánné: átolvasta az ellenőrzési anyagot, amiben volt pozitív dolog és nagyon sok negatív 
dolog.  Ami felháborította  a  szervező bizottság felelőssége.  Ez a bizottság azért  alakult,  hogy a 
víziközmű társulat munkáját segítse. Nem érzi a bizottságot felelősnek. Számszaki adatokról szó 
sem volt az alakuláskor. 

Feketéné Laczlavik Ildikó: a pénzügyi bonyolító szerződését nem ismeri.   A szervező bizottság 
felelőssége felháborított. Az akkori polgármester Sipos Gézánénak ajánlotta fel ezt a munkát, aki 



nem  vállalta.  Tudni  kell,hogy  ennek  a  bizottságnak  nem  volt  döntéshozó  helyzete,  javaslatok 
alapján dolgozott. Mielőtt az emberek elé adatok kerültek a testület elfogadott mindent. A szervező 
bizottságnak volt egy pénzügyi tanácsadója ami alapján dolgoztunk. A falugyűléseken, kerületek 
szerint  a  lakosság  tájékoztatva  lett.  Az emberek hozzájárultak,  hogy a  beruházás  a  kezdetektől 
megvalósuljon. Miután megteremtődött a feltétele, hogy a víziközmű társulat megalakulhasson a 
szervező bizottság feladata megszűnt. Leírták, hogy minket terhel a felelősség, és tapsolják azokat 
akik ebben felelősséget nem vállaltak.  A házi bekötés szorgalmazására nem kaptam segítséget a 
képviselőktől.  Aki dolgozik könnyen el  lehet taposni.  A szervező bizottság letette  az asztalra  a 
munkáját.  Nem megalapozott  elveken  működött  a  beszámoló  készítés.  Mivel  leírja  a  szervező 
bizottság felelősségét. Ezt a vizsgálati anyagot is felül lehetne vizsgálni.

Molnár  Tamás: nem  a  vizsgálati  anyagot  tartja  sekélyesnek  hanem   a  folyamatot.  Elfogadja 
Feketéné  érveit.  Mindenki  jó  szándékú.  A  szervező  bizottság  különösen  jó  szándékú  emberek 
csoportja. Rájuk szükség van. Nem ebben van a probléma. Leírhatja a jegyzőkönyv hogy a testület 
is felelős. Ez a dolgunk, hogy személyesen nem érezzük  a felelősséget. Aggálya abban van, hogy 
17 milliót felemelt a pénzügyi bonyolító. Az a baj hogy 200 milliót tévedett. Holott az az indok, 
hogy megváltoztak a kamattámogatási feltételek nem igaz. Akkor tévedett, vagy szándékosan vagy 
nem.  Ezért problematikus később, hogy a beruházó felügyelő bizottságának tagja.

Dr. Tóth-Daru Péter: elmondja, hogy nem volt az előző testület tagja, így akkor fog ezzel a témával 
kapcsolatban bármit is megszavazni ha tisztán lát. 

Szarvák Imre: érthető, hogy ennek az anyagnak a feldolgozása nem egyszerű. Többször felhívtam a 
testület  tagjainak  figyelmét,  hogy  az  anyag  bármikor  megtekinthető.  Konkrét  megkeresés  az 
alpolgármestereken kívül nem történt. Látni kell a dolgok összességét. A konkrét ügyekben való 
tájékozottság fontos. Abban hogy itt tartunk jó szándék vezérelt mindenkit, de attól lehet rosszul 
csinálni. 

Dömők Istvánné: A 14. oldalon a 3 ponttal kapcsolatban tette fel kérdését.

Szarvák  Imre: A  kötbér  lehetősége  a  műszaki  átadás  megtörténtével  nem  érvényesíthető.  Áfa 
különbözet  tekintetében  lehet  gondolkodni.  A  lakástakarék  pénztári  szerződések  futamideje  a 
víziközmű társulat ügye volt. 

Nagy Sándor: Két felvetésre reagál. Alpolgármester asszony felvetésével kapcsolatban, elmondta, 
hogy a rendelkezésre álló anyag alapján tájékoztatta mindig a testületet. A jegyzőkönyvek nem szó 
szerintiek, a felvett hanganyagok rendelkezésre állnak.  A hanganyag végighallgatása, a szervező 
bizottság  első  tájékoztatásától,  tanúságos  lehet  azok  számára  akik  véleményt  nyilvánítottak. 
Azoknál a döntéseknél ahol nem volt előterjesztés, egyetlen adatsor alapján nem tud a képviselő 
sem, sem a jegyző véleményt mondani. Amikor a szervező bizottság először tájékoztatót adott, ott 
valaki kimondta, hogy 438 millió hiányzik. Innen kezdődik a beruházás hiánya.

Szarvák Imre: megköszöni a hozzászólásokat 5 perc szünetet rendel el.

Sipos Gézáné távozik az ülésről.

Szünet után.

Szarvák  Imre: tájékoztatja  a  jelenlévőket  arról,  mivel  Sipos  Gézáné  távozott  az  ülésről  új 
jegyzőkönyvhitelesítőre van szükség. Javasolja Dr. Tóth-Daru Péter személyét.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban foglaltakat 9 igen 



szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi 
határozatot hozta:

25/2007 (II. 1) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítő elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületet  Dr.  Tóth-Daru  Péter  személyét 
jegyzőkönyvhitelesítőnek elfogadta.

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

3. NAPIREND 

Előterjesztés  az  önkormányzati  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvíz  díjának,  
valamint a szennyvízgyűjtés, elvezetés és tisztítás szolgáltatási díjának megállapítására

Szarvák Imre: A korábbi rendelet tervezetet megkapták a képviselők a korábbi ülés előtt. A most 
kiküldött  anyagban  némi  módosítás  található.  A  záró  rendelkezések  illetve  a  4.  paragrafus 
tartalmában  történt  változás.  Az  új  csatlakozni  vágyó  lakosokról,  illetve  a  nem  lakáscélú 
fogyasztókra vonatkoznak ezek a módosítások. A változtatás oka, hogy a beruházáshoz viszonyítva 
az újonnan csatlakozók arányos mértékben járuljanak hozzá. 

Blaha Borbála: mivel nem volt itt az előző ülésen így nem kapta meg az akkor kiosztott anyagot. A 
vállalkozó mivel indokolta ezeket az árakat?

Szarvák  Imre: a  vállalkozó  olyan  cas-flow-val  indokolta,  hogy  a  200  millió  koncessziós  díjat 
visszakapja.

Blaha Borbála: ezt az indoklást meg lehet nézni?

Szarvák Imre: meg lehet nézni.

Molnár Tamás: Meg lehet olyan oldalról is közelíteni, hogy az eddigi indoklás nem megfelelő. A 
korábbi  vízdíj  nem megfelelő  az alapdíj  miatt.  A koncesszor  nyomására  lett  megállapítva  ez a 
vízdíj. Indoka az volt, ha  a lakosság 80 %-a nem köt rá, az állami támogatás arányos részét vissza 
kell fizetni. Ez alkotmányossági aggályokat vet fel. Ha magas a vízdíj, reális az esélye, hogy nem 
kötnek rá,  a koncesszor cash flow-ja befullad. A magas vízdíj a koncesszor érdeke.

Szarvák Imre: Új dolog a vízdíj arányának megállapítása, a csatorna díjhoz képest nagyságrendileg. 
Egy meglévő döntésről beszélünk. Az önkormányzat vállalta, hogy a lakosság 80 %-a csatlakozik. 
Az arányos részét visszafizeti az önkormányzat, ha ez nem sikerül. Nem örül ennek a vízdíjnak. A 
gázártámogatással  több  10  ezer  forint  terheli  a  családokat.  Ennek  a  beruházásnak  van 
környezetvédelmi és költségkímélő előnye is. A település vállalta, ebbe belenyúlni akkor érdemes, 
ha van más lehetőség. 

Blaha Borbála: A díj megállapításához az önkormányzat beleegyezése szükséges, ha nem fogadja el 
a testület ezeket az árakat a koncesszor módosíthat.

Szarvák Imre: a koncessziós szerződést nem lehet módosítani, csak közös megegyezéssel.



Dr.  Tóth-Daru  Péter: meg  kell  vizsgálni  a  200  millió  felvállalásának  lehetőségét,  ha   a 
koncesszornak megéri, nekünk miért nem.  A lakosság részéről nagy az elégedetlenség.

Szarvák Imre: az opciós szerződéssel erre lehetőség nyílhat.

Molnár  Tamás: Az  érdeklődés  felfokozott  ezzel  kapcsolatban.  A  magas  vízdíj  az  egyedül  élő 
embereket és a még szegényebb réteget sújtja. 

Szarvák Imre: ami miatt  módosítani kell,  arra egy  alkotmánybírósági  döntés az irányadó. Ez a 
döntés nem általános érvényű, hanem irányadó a jogalkotásban.

Nagy Sándor: alapdíj az önkormányzati ármegállapításnál nem alkalmazható.

Blaha Borbála:  Nap mint nap tapasztalja, hogy csak  a településen élők 60 %-a fog csatlakozni. A 
magas vízdíj nem csak az időseket érinti.

Szarvák Imre: ez az előterjesztés az ő javaslata. A módosításhoz javaslatoka vár.

Feketéné  Laczlavik  Ildikó: igen  nehéz  helyzetben  van   a  polgármester  ebben  az  esetben.  A 
csatlakozásnak minél előbb meg kell történnie.

Szarvák Imre: elmondja,  hogy a jövő héten  az üzemeltető  tájékoztatót  küld ki a  csatlakozással 
kapcsolatban. .

Vígh  Miklós: a  rákötés  nem  olyan  magas  költség.  A  probléma  ott  van,  hogy  aki  eddig  nem 
szippantott annak most nagy költségei lesznek.

Szarvák Imre: a koncesszor nagyker áron bocsátja a lakosság számára a csöveket. Jelentős azok 
száma akik várják a rácsatlakozást. Ez a köztisztasági program része, amit tervez megvalósítani. 
Egyik része lesz a szemetelők megbüntetése. Az eddigi vízdíj fejlesztési részt nem tartalmazott.

Sas Dezső: sajnálatosnak tartja, hogy az elfogyasztott víz után 100 %-os díjat fizetünk. Nem megy 
ki minden  a csatornába. Nem tartja reálisnak. 

Nagy  Sándor: Az  állattartókra  nézve  is  szabályozva  van,  a  3  paragrafus  4.  bekezdésében.  A 
szociális vízdíjat nem lehet támogatni. ezt a koncessziós pályázati kiírásban kellett volna rögzíteni. 
Most is van rá lehetőség, ha az önkormányzat támogatja a rászorulókat.

Szarvák Imre: ez a javaslat  egy megoldási lehetőség, ha van valakinek javaslata tegye meg. Az 
opciós szerződés lehetőséget biztosít arra, hogy ebből kimásszon az önkormányzat. Ott lesz a 200 
millió  csak más formában.  A hitelfelvétel  lehetősége  kérdőjeles  de nem lehetetlen..A 85 millió 
fejlesztési hitel befolyásolja a hitelképességünket.

Blaha Borbála: a régi órákat is ki kellett cserélni ha nem működtek.

Szarvák Imre: egyes,  órákat csak  hitelesíteni kell.

Nagy Sándor: az amortizációt nem vették figyelembe a vízdíj megállapításánál Ez a lakosság felé 
volt egyfajta gesztus.

Szarvák Imre: a vízmű működése nem volt a leghatékonyabb. 



Molnár Tamás: ahányszor elé került ez az ár, eldöntötte, hogy nem szavazza meg. A beszélgetés 
kapcsán meg fogom szavazni. Kénytelenek vagyunk megállapítani ezt a vízdíjat. 

Szarvák  Imre: Szavazásra  bocsátja  a  rendelet-tervezetben  foglaltakat.  Felhívja  a  képviselők 
figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.

 A községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben 
foglaltakat 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
elutasította, az alábbi határozatot hozta:

26/2007 (II. 1) KT határozat 

Az  önkormányzati  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvíz  díjának,  valamint  a  
szennyvízgyűjtés, elvezetés és tisztítás szolgáltatási díjának megállapítására

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati közüzemi vízműből szolgáltatott 
ivóvíz  díjának,  valamint  a  szennyvízgyűjtés,  elvezetés  és  tisztítás  szolgáltatási  díjának 
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet megalkotását elutasította.

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

Nagy Sándor: Megállapítja,  hogy ebben az esetben a szolgáltatás nem rendelhető el.  Ismét meg 
lehet szavaztatni,  a következő ülésen, vagy rendkívüli ülést kell  összehívni e témában. 

Szarvák Imre: 5 perc szünetet rendel el.

Szünet után.

 Szarvák Imre: ebben a kérdésben javasolja  soron kívüli  ülés összehívását,  vagy a költségvetés 
megtárgyalásakor kerüljön előterjesztésre.

Blaha  Borbála: egyetért  Tóth  Gábor  szünetben  elhangzott  javaslatával,  a  falugyűlés  után  kell 
előterjeszteni ismét ezt a rendelet-tervezetet. 

Tóth Gábor: A falugyűlésre rövid tájékoztatást kapnának az emberek, utána szavazzuk meg.

Blaha Borbála: fontos, hogy a falu lakossága tudomást szerezzen a vízdíjemelkedés okáról.

Szarvák  Imre: a  tájékoztatóban  kiküldött  anyagtól  nem  tudom  részletesebben  a  lakosságot 
tájékoztatni. 

Dr. Tóth-Daru Péter: A koncesszorral való tárgyaláskor ki kell hangsúlyozni, hogy a testület nem 
fogadta el a vízdíjat.

Szarvák Imre: ennek a döntésnek van súlya. A falugyűlés után terjeszti ismét elő ezt a napirendet.

4. NAPIREND

Tájékoztató  a  2007  évi  önkormányzati  költségvetés  egyes  várható  tervezési  
sajátosságairól



Szarvák Imre: ez a tájékoztató tartalmazza a költségvetés  tervezésénél  jelentkező lehetőségeket. 
Elmondja, hogy az intézményeknél a sarokszámokat arányosan állapította meg. A legutóbbi vezetői 
értekezleten  az  iskola  és  a  Polgármesteri  Hivatal  költségvetése  kialakult,  az  óvodánál   és  a 
könyvtárnál további egyeztetések várhatók.
A  költségvetés  elfogadásának  nincs  konkrét  határideje,  a  Pénzügyi  Bizottságnak  meg  kell 
tárgyalnia. A következő időben további egyeztetésekre van szükség. A hiányzó részek lefedésére az 
oktatási  társulásban  való  részvétel  jelenthet  megoldást.  Szászberek  jelezte,  nem kíván  társulni. 
Racionálni kell a működést. 

Molnár  Tamás: tiszteletben  tartja  a  faluvezetés  terveit,  a  tervet  elkészítette,  az  iskolánál 
létszámleépítés  várható.  Javasolja,   a  közoktatási  intézményeknél,  hogy a  következő  tanévre  is 
készüljön  el  a  költségvetés  informálisan  ,  ezt  bővíteni  kell  egy  intézményi  társulás  és  nem 
intézményei  társulás  tekintetében  is.  Ez  azért  fontos,  mert  2007  szeptember  1  fordulópont,  a 
fejkvóta finanszírozás helyett belép a csoportfinanszírozás.

Szarvák Imre: megtette a szükséges intézkedést a pályázatok felkutatására. Döntő lesz az önrész 
nagysága. A költségvetésben megszorításokra van szükség.

5. NAPIREND 

Egyebek

A 10/2006. (II. 9) KT határozat visszavonása
 
Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

27/2007 (II. 1) KT határozat 

A 10/2006 (II. 9) KT határozat visszavonásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  idősek  nappali  ellátásának 
felfüggesztésére vonatkozó 10/2006. (II. 9) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Határidő: 2007. február 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester 
2.) Észa-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Debrecen
3.) Képviselő-testület tagjai H.
4.) Nagy Sándor jegyző H.

Major Rózsa 8. osztályos tanuló támogatásáról

Blaha  Borbála: mivel  az  önkormányzat  anyagi  támogatást  nem tud  biztosítani,  javasolja  egyéb 
módon támogatni havi 2.000,- Ft-tal, amíg részt vesz a tehetséggondozó programban. 

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: 

28/2007 (II. 1) KT határozat 

Major Rózsa 8. osztályos tanuló támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Major  Rózsa 8.  osztályos  tanuló 
„Arany János tehetséggondozó programban” történő részvételét  elviekben támogatja,  de részére 
anyagi támogatást nem tud biztosítani.

Határozatról értesülnek: 1.) Lippay Lajos Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 
Igazgatója H.

2.)  Szarvák Imre polgármester 
3.) Képviselő-testület tagjai H.

Szarvák  Imre: Szavazásra  bocsátja  azt  a  javaslatot,  miszerint  az  önkormányzat  egyéb  módon 
támogassa Major Rózsa 8. osztályos tanulót, havi 2.000,- Ft-tal, amíg részt vesz a tehetséggondozó 
programban, osztályismétlés nélkül.

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

29/2007 (II. 1.) KT határozat 

Major Rózsa 8. osztályos tanuló támogatásáról

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Major Rózsa 8.  osztályos tanulót 
havi  2.000,-  Ft-tal  támogatja,   amíg  részt  vesz  a  tehetséggondozó  programban,  osztályismétlés 
nélkül.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Lippay Lajos Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 

Igazgatója H.
3.) Major Rózsa H.

A Lippay Lajos Általános Iskola tornatermének felújításáról

Győr Istvánné: a piac üzemeltetőjének figyelmét fel kell hívni  a tisztaságra.

Nagy Sándor: jelenleg nincs hatályos szerződés az üzemeltetővel.

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: 

30/2007 (II. 1) KT határozat 



A Lippay Lajos Általános Iskola tornatermének felújításáról

Jászalsószentgyörgy  község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Lippay  Lajos  Általános  Iskola 
tornatermének  felújítása  érdekében  szükségesnek  tartja  további  –  legalább  kettő  –  árajánlat 
megkérését. Az árajánlatok értékelését követően kell a felújításra vonatkozó előterjesztést megtenni.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester 
2.) Képviselő-testület tagjai H.
3.) „Keskeny” Építőipari Kft. H.

EGYÉB KÉRDÉSEK:

Molnár Tamás: a volt polgármester szabadságmegváltásáról tette fel kérdését. Ez az összeg miből 
jött össze? Nem emlékszik, hogy  a testület kiadta volna a polgármester szabadságát.

Blaha Borbála: Be lehetne perelni a volt polgármestert?

Nagy Sándor: bírói gyakorlat szerint 3 évre visszamenőleg igényelhető, ha a Képviselő-testület nem 
adta ki a szabadságot.

Szarvák Imre: mivel nem volt több hozzászólás a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre Nagy Sándor 
polgármester   jegyző 

Molnár Tamás Dr. Tóth-Daru Péter 
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő


