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Jegyzőkönyv 

Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-én megtartott ülésén

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester 
Blaha Borbála,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömők Istvánné,
Molnár Tamás,
Sas Dezső,
Sipos Gézáné alpolgármester,
Szilágyi Péter,
Tóth Miklós alpolgármester,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képviselők,
Nagy Sándor jegyző,
Kormosné Kiss Mária 
Vígh Miklós bizottsági kültagok,
Dr. Tóthné Berényi Katalin intézményvezető,
Keskeny Attila Keskeny Kft. részéről,
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre:      köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Tóth Gábor és 
Győr Istvánné bejelentette távolmaradása okát, Dr. Tóth-Daru Péter később érkezik az ülésre.
Jegyzőkönyvhitelesítőnek javasolja Sipos Gézáné és Tóth Miklós személyét.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban foglaltakat 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

32/2007 (II. 14) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyvhitelesítőnek  Sipos  Gézáné  és  Tóth 
Miklós személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: elmondta, hogy Halmai Margit fonott kaláccsal ajándékozta meg a testületet, melyet 
köszönettel vett.
Napirendmódosításra  tesz  javaslatot,  miszerint  4.  napirendként  legyen  megtárgyalva  az 
Önkormányzat  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvíz  díjának,  valamint  a  szennyvízgyűjtés, 
elvezetés és tisztítás szolgálati díjának megállapításáról szóló napirend. A Vadaskert ápolására és 
gondozására benyújtott  pályázat  elbírálására benyújtott  pályázat  5.  napirendként,  a  karbantartási 
feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálása 6. napirendként kerüljön megtárgyalásra. 11. 



napirendként  kéri  megtárgyalni  a  Lippay  Lajos  Általános  Iskola  és  Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény „művészetoktatási minősítési eljárásának” megindításáról szóló előterjesztést.
Kéri a napirendek elfogadását az alábbiak szerint.

-      A két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
−  Az önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak     

megállapításáról
− Az önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének végrehajtásáról
- Az Önkormányzat közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díjának, valamint a 

szennyvízgyűjtés, elvezetés és tisztítás szolgálati díjának megállapításáról
- A Vadaskert ápolására és gondozására benyújtott pályázat elbírálásáról
- A karbantartási feladatok ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról
- A Holt-Zagyva vízjogi engedélyes terv elkészítéséről
- A községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan eladásáról
- A Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan eladásáról
- Ingatlan tulajdonrész Községi Önkormányzat tulajdonába vételéről
- A Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

„művészetoktatási minősítési eljárásának” megindításáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 9  
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi  
határozatot hozta:

33/2007 (II. 14) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

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

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

1. NAPIREND

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről.

Szarvák Imre: kérdéseket, hozzászólásokat kér a napirenddel kapcsolatban.
Mivel nem volt hozzászólás szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 9  
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi  
határozatot hozta:

34/2007 (II. 14) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

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

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



2. NAPIREND 

Az  önkormányzat  és  intézményei  2007.  évi  költségvetésének  és  kötelező  
előirányzatainak megállapításáról

Szarvák Imre: elmondta,  hogy a következő napirend szorosan kapcsolódik ehhez a ponthoz. Az 
intézményvezetőkkel többszöri egyeztetés után jutott ehhez a javaslathoz. 12 ember elbocsátására 
tett  javaslatot.  Ez  elsősorban  a  jövő  évi  gazdálkodást  alapozza  meg.  Az  önkormányzatok 
finanszírozása   a  következő évben sem lesz  jobb.  Jövőre kiadáscsökkenés  várható,  a  bevételek 
alakulása bizonytalan. 

Dr. Tóth-Daru Péter megérkezett az ülésre.

Szarvák Imre: A környező települések jelentős forráshiánnyal küzdenek. A forráshiány pótlásának 
egyik forrása az ÖNHIKI támogatás.
A Költségvetésben szereplő számok változhatnak, amennyiben a társulás létrejön. Felkéri Dömők 
Istvánnét ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését.

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  a  költségvetés  tervezetet  megtárgyalta,  azt  elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.

Szarvák Imre: véleményeket, hozzászólásokat kér a napirenddel kapcsolatban.

Dr. Tóthné Berényi Katalin: az általa  leadott  költségvetés végösszege úgy szerepel,  mint ahogy 
leadásra  került?  A  megkapott  jegyzőkönyvhöz  hozzáfűzi,  hogy  a  tervezett  leépítés  2  fő,  ha 
megtörténik az elbocsátás a folyamatos munka veszélybe kerül. Az étel elszállítás, hóeltakarítás, 
fűvágás gondot fog jelenteni. Ehhez segítséget kér.

Szarvák Imre: A feladatok ellátásához segítséget fog adni.

Molnár Tamás: A tanárok kötelező óraszáma emelkedni fog a 3 fő leépítésével. A ciklusprogram 
komoly feladatmegoldást vázol fel. A maximális célkitűzések támogatandók. Nem ez az év nagy 
probléma hanem a következő. Több 10 millió minusszal kell tervezni a következő évet. Ennek az 
évnek a tervezése sem kockázatmentes. Képlékeny ez az év a közoktatási társulások megalakulása 
szempontjából. 

Szarvák Imre: figyelembe vették az ellátandó feladatoknál, hogy a közszolgáltatás színvonala nem 
csökken, óvodai csoportlétszám megmarad, a karbantartás hatékonyabb lesz, civil szervezeteknél a 
támogatás növekedése is várható, a könyvtárnál a színvonal megmaradhat, az iskola marad többcélú 
intézmény. 

Dömők Istvánné: a kiadásoknál tervezve van a lakástakarékpénztár önkormányzatra eső része?

Szarvák Imre: olyan rész nem szerepelhet, ami még nincs jelen, amikor átvételre kerül a víziközmű 
társulattól ez a feladat a költségvetés módosítva lesz.
Mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. Felhívja a 
figyelmet, hogy a költségvetés elfogadásához minősített többség szükséges.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben 
foglaltakat 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül  



elfogadta az alábbi rendeletet alkotja:

2/2007 (II. 14) KT rendelet 

Az  önkormányzat  és  intézményei  2007.  évi  költségvetésének  és  kötelező  
előirányzatainak megállapításáról

A 2/2007 (II. 14) KT rendelet írásban mellékelve

3. NAPIREND

Az önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének végrehajtásáról

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  ez  a  napirend  kapcsolódik  a  költségvetéshez.  Ismerteti  az 
előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztés 4. pontjában szerepel a civil szervezetek támogatása, 
mely pályázat beadási határideje 2007. március 1. A beadott pályázatok elbírálására a következő 
ülésen kerül sor. Ez a javaslat segít a költségvetés végrehajtásában. 
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

35/2007 (II. 14.) KT határozat 

Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetésének végrehajtására.

Jászalsószentgyörgy község önkormányzat képviselő- testülete az önkormányzat 
és  intézményei  2007.  évi  költségvetése  végrehajtása  érdekében  az  alábbiak 
szerint határoz:

1. Az  éves  költségvetésben  a  fejlesztési  feladatok  előirányzata  terhére 
kötelezettségvállalásra a 2007. évi      KT. rendelet 16.   §-ában foglaltak 
szerint, azt meghaladó összeg esetén csak a képviselő- testület előzetes 
döntése alapján kerülhet sor.
Felelős:  Szarvák Imre polgármester

2. A költségvetési  rendeletben meghatározott  bér- és létszámelőirányzatok 
biztosítása  érdekében  a  munkáltató  jogkör  gyakorlói  a  jóváhagyott 
költségvetésükben  foglaltak  szerint  kötelesek  a  szükséges  intézkedést 
megtenni.
Felelős:  Szarvák Imre polgármester,
               Nagy Sándor jegyző,
               Molnár Tamás igazgató,
               Dr. Tóthné Berényi Katalin óvoda vezető 

3. A nevelés és oktatás területén ki kell dolgozni a társulati keretek közötti 
működtetés,  valamint  annak  elmaradása  esetén  az  intézmények 
összevonásának koncepcióját.  A koncepcióknak biztosítani kell,  hogy a 
döntések  alapján  2007.  szeptember  1-től  az  intézmények  új  szervezeti 
formában működjenek.



Határidő: - a koncepció kidolgozására  2007. április 15.
                  - a döntés önkormányzat elé terjesztésére  2007. június 15. 
Felelős:  Szarvák Imre polgármester,
               Molnár Tamás igazgató,
               Dr. Tóthné Berényi Katalin óvoda vezető,

4. A  támogatási  előirányzat  keretében  a  községben  működő  Civil 
szervezetek  támogatására  pályázatot  kell  kiírni  és  a  előirányzatot  a 
pályázatok alapján kell felosztani.
Határidő:  2007. március 1.
Felelős:  Szarvák Imre polgármester 

5. Az  intézmények  vezetői  felelősek   a  költségvetési  rendeletben 
jóváhagyott  előirányzatok  alapján  az  intézményi  gazdálkodást 
megszervezni és a kiadási előirányzatokat betartani és betartatni.
Felelős:  Nagy Sándor jegyző 
               Molnár Tamás igazgató
               Dr. Tóthné Berényi Katalin óvoda vezető,
               Müller  Attiláné könyvtár és faluház vezető  

6. A  részben  önálló  költségvetési  szervek  többletbevételeiket  csak  az 
Képviselő- testület előzetes engedélyével használhatják fel. 
Felelős:  Molnár Tamás igazgató
               Dr. Tóthné Berényi Katalin vezető óvónő
              Müller  Attiláné könyvtár és faluház vezető 

Határozatról értesülnek:  1.) Képviselő- testület tagjai,
2.) Szarvák Imre polgármester, 
3.) Molnár Tamás igazgató, 
4.) Dr. Tóthné Berényi Katalin vezető óvónő,
5.) Müller Attiláné könyvtár és faluház vezető,
6.) Nagy Sándor jegyzőjének

4. NAPIREND

Az Önkormányzat közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díjának, valamint a 
szennyvízgyűjtés, elvezetés és tisztítás szolgálati díjának megállapításáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy az előző üléshez képest az előterjesztés nem változott. Február 9-én 
falugyűlésre került sor, ahol fő téma volt a szennyvízzel kapcsolatos kérdések. A lakosok az írásos 
tájékoztató után demokratikus formában tehették meg észrevételeiket.
Alapja  ennek a  vízdíjmegállapításnak  az  önkormányzat  korábbi  képviselő-testülete  által  elbírált 
koncessziós  pályázat,  amely  alapján  lett  megállapítva  a  jelenlegi  vízdíj.  A falugyűlésen  voltak 
ehhez kapcsolódó kérdések.

Sipos  Gézáné: Abban  az  esetben,  ha  a  vízdíj-rendelet  nem  kerül  megalkotásra,  milyen 
következmények várhatók?

Szarvák  Imre: ha  ez  nem  kerül  megalkotásra,  a  koncessziós  szerződés  ide  vonatkozó  része 
megszegésre kerül, az üzemeltető jogi útra terelheti az ügyet. 
Az opciós szerződés biztosítja a jogot, hogy a működtetési jog visszavásárolható legyen. Hogy a 



lakosság számára kedvezőbb szolgáltatást nyújthasson, megkezdte a lehetőségek feltárását.

Molnár  Tamás: elfogadásra  javasolja  a  kiküldött  előterjesztésben  foglaltakat.   Fontosnak  tartja, 
hogy mind az önkormányzat, mind a működtető minden hatósági eszközt megragadjon a rákötés 
ösztönzésére.

Szarvák  Imre:  A  rendelet  megalkotásához  minősített  többség  szükséges.  Szavazásra  bocsátja  a 
rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben 
foglaltakat  9  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  ellenszavazat  
nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

3/2007 (II. 14.) KT rendelet 

Az Önkormányzat közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díjának, valamint a 
szennyvízgyűjtés, elvezetés és tisztítás szolgálati díjának megállapításáról

A 3/2007. (II. 14) KT rendelet írásban mellékelve

5. NAPIREND

A Vadaskert ápolására és gondozására benyújtott pályázat elbírálásáról

Szarvák  Imre: A  pályázati  felhívásra  1  pályázat  érkezett,  ami  megfelel  a  pályázati  kiírásban 
foglaltaknak.  Lehetőséget  ad  a  pályázó  szóbeli  kiegészítésére.  Mivel  a  pályázó  nem  kívánta 
kiegészíteni beadott pályázatát kérdéseket, hozzászólásokat vár a jelenlévőktől.

Blaha Borbála: milyen összeget jelent kiadásként ez a pályázat az önkormányzat számára?

Szarvák Imre: térítésmentes, amit az üzemeltető beépít az önkormányzati tulajdonba kerül.

Dr. Tóth-Daru Péter: mi fizetünk ezért?

Szarvák Imre: a vadas szemetes elhanyagolt, az ifjúsági egyesület kitakarította ugyan de folyamatos 
karbantartásra van szükség.

Blaha Borbála: meg lett vizsgálva a társadalmi munka lehetősége? Véleménye szerint nem lehet 
elvárni egy vállalkozótól, hogy társadalmi munkában végezzen mindent.

Szarvák Imre: minden civil szervezet számára nyitott volt a pályázat. A vállalkozási szerződésre 
azért  van  szükség mert  ez  állandó  felügyeletet  igényel.  A vállalkozó  üzemeltetési  jogot  kap  a 
szerződés keretein belül.

Sas Dezső: elmondta, hogy örült a pályázati kiírásnak. Ez a beadott pályázat garancia arra, hogy a 
terület állapota javulni fog. Véleménye szerint videófelvétellel kell rögzíteni a jelenlegi állapotot. 
A területen lévő épület megmentése fontos. Maximális támogatást kell adni a vállalkozónak. 

Feketéné Laczlavik Ildikó: a helyszínrajzon van egy őrbódé sorompóval, ezek szerint ez a terület 
védve lesz. A belépés térítésmentes lesz, vagy belépőt kell fizetni?

Vígh Miklós: ez olyan mintha a vállalkozónak adnánk a Vadast. A testületnek felügyeletet  kell 



gyakorolni.

Szarvák Imre:a testület felülvizsgálhatja a működést, erre a szerződéstervezet lehetőséget ad, fel is 
lehet mondani.

Dr.  Tóth-Daru  Péter: úgy  tudjuk  a  lakosságot  képviselni,  ha  tudjuk  mennyibe  fog  kerülni. 
Véleménye szerint társadalmi munkát is igénybe lehet venni. 

Keskeny Attila: örül  a  képviselők  lelkesedésének.  A képviselőknek meg kellett  volna  néznie  a 
terület  állapotát.  Tanulmány  készült  a  terület  hasznosításáról.  A  terület  körbe  lesz  kerítve,  a 
focistáknak is engedélyt kell kérni, mivel a terület felügyelet lesz biztosítva. Mindenki olvassa el a 
tanulmányt. Szabadidő parkot szeretne kialakítani, ahol lesz játszótér is.

Vígh  Miklós:a  templomkertben  lévő  tölgyfa  gallyazása  is  Keskeny  Attila  kezében  volt.  Nem 
támogatja ezt a pályázatot. 

Szarvák Imre: a pályázat elbírálásánál a beadott pályázathoz kapcsolódó kérdéseket kér.

Molnár  Tamás: nincs  semmi  kivetni  való  azzal  kapcsolatban,  hogy  valaki  vállalkozási  alapon 
működtesse  a  területet.  Az  önkormányzatnak  semmiféle  kapacitása  nincs  a  működtetésre. 
Vállalkozói alapon a vállalkozó hasznot akar húzni belőle.  Véleménye szerint fakitermelésről nem 
lehet szó hiszen helyi védettségű terület a Vadas.

Szarvák  Imre: a  megállapodás  kiegészül  azzal,  hogy  a  befektetés  az  önkormányzat  tulajdonát 
képezi, ellenszolgáltatás nélkül.

Blaha Borbála: ha lesz szürkemarha annak lehelő hol lesz biztosítva?

Keskeny Attila: ha majd lesz szürkemarha, akkor lesz legelő is. Állatok telepítése több tíz évbe 
telik. 

Molnár Tamás: meg kell oldani a Vadas problémáit, a természetvédelmi törvényt betartva. 

Szarvák Imre: a terület megfelelő védettségéért, jelenleg  mi vagyunk a felelősek.

Feketéné Laczlavik Ildikó: javasolja a pályázat elfogadását. Véleménye szerint meg kell keresni egy 
másik vadasparkot az állattartási körülmények megismeréséhez.

Tóth  Miklós: pár  éven  belül  eltűnik  a  Vadas,  ha  nincs  megfelelő  kézben.  Véleménye  szerint 
jogszabályellenesen nem járhat el a vállalkozó. 

Keskeny Attila: a Vadas állagmegóvásáról van elsősorban szó. 

Szarvák  Imre: felhívja  a  figyelmet  a  vállalkozói  szerződés  7.  pontjára  ami  a  beszámolási 
kötelezettségről szól.

Sas Dezső: örült a pályázati kiírásnak és a beadott pályázatnak is, elfogadásra javasolja.

Dr.  Tóth-Daru Péter: véleménye szerint  konkretizálni  kell  hogy 2 év alatt  mit  tud felvállalni  a 
vállalkozó. 

Szarvák Imre: ami a pályázati kiírásban szerepel azt folyamatosan kell biztosítania. Az alapfeladat 



le van írva a pályázatban,  gondozás,  ápolás,  védelem szerepel  a pályázatban.  Amennyiben nem 
lépünk öt év múlva nem a Vadasról, annak helyéről beszélhetünk.

Keskeny Attila: ez a pályázat arról szól, amit az önkormányzat kiírt. Ezt bárki csinálhatta volna 
eddig is.

Szarvák  Imre: Szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben  foglaltakat,  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy 
minden beruházás, fejlesztés amit a vállalkozó végez a Vadas területén  az önkormányzat tulajdonát 
képezi.

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

36/2007 (II. 14.) KT határozat 

A Vadaspark ápolási, gondozási feladatainak ellátásáról

Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  tulajdonát  képző 
jászalsószentgyörgyi  1542/1  hrsz  alatt  felvett,  7  ha,  7292  m2  területű  „Vadaspark”  ápolási  és 
gondozási feladatainak ellátásával – a benyújtott pályázatot elbírálva , a mellékelt megállapodást 
kiegészítve  azzal   hogy  a  Vadaspark  területén  végzett  befektetés,  fejlesztés   az  önkormányzat 
tulajdonát képezi, ellenszolgáltatás nélkül - 

Keskeny Építőipari Generál Kivitelező Kft-t
(5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 11. cgj.: 16-09-06649)

bízza meg kettő (2) év időtartamra.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírásával.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester H.
2.) Képviselő-testület H.
3.) Keskeny Attila cégvezető H. Rákóczi út 11.

Szarvák Imre: 5 perc szünet megtartására kerül sor.

Szünet után.

6. NAPIREND

A karbantartási feladatok ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról

Szarvák  Imre: tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  napirenddel  kapcsolatban.  Köszönti  a  két  pályázó 
képviselőjét.  Javasolja  a  rendelkezésre  állási  díj  csökkentését,  ami  55.555,-  Ft  +  ÁFA legyen. 
Megkéri a pályázókat szóban egészítsék ki pályázataikat.

Pesti Róbert: Jász-Terra Kft. képviseletében, meg szeretné tekinteni a másik pályázatot.



Nagy Sándor: nem lehet megtekinteni a pályázatot.

Szarvák Imre: a pályázók elfogadják az alacsonyabb rendelkezésre állási díjat?

Pesti Róbert: elfogadja a javasolt rendelkezésre állási díjat.

Keskeny Attila: elfogadja a javasolt rendelkezésre állási díjat.

Feketéné Laczlavik Ildikó: elmondja, hogy a pályázatokban azonosságok fedezhetők fel. Az egyik 
pályázat jobban kitér a szabványokra. Mindkettő rendelkezik helyi referenciával. Véleménye szerint 
elfogultság nélkül lehet dönteni.

Szarvák Imre: a referenciával kapcsolatban elmondja, hogy a Védőnői Szolgálatnál végzett munka 
számít referenciamunkának.

Pesti  Róbert: elmondja,  hogy  olyan  szakemberekkel  van  kapcsolatban  akik  a  szakmájukban  a 
legjobbak.

Sipos Gézáné: a két pályázatot összehasonlítva mindkettőt egyformának minősíti. A rendelkezésre 
állási díj miatt a Keskeny Kft-t javasolta volna. A Keskeny Kft. helyi embereket foglalkoztat. Ez a 
fő indok ami miatt javasolta. A Keskeny Kft. munkáit meg lehet nézni a faluban.

Molnár  Tamás: véleménye  szerint  nemcsak  szakmai  szempontok  kell  hogy  szerepeljenek  az 
elbírálásban.  Költségvetési  tekintetben  a  karbantartás  külön  terveztük.  Az  egyik  pályázat 
részletesebb,  az alvállalkozók szempontjából.  A Keskeny Kft-re  fog szavazni,  természetesen  az 
esélyek egyenlőek voltak.

Sas Dezső: A szolgálati szerződés 6. pontjában szerepel a 30 percen belüli felvonulás. Ha ezt nem 
teljesíti a vállalkozó milyen következmények várhatók?

Szarvák Imre: szerződésszegésnek minősülhet. 

Dr. Tóth-Daru Péter: amikor a karbantartási munkát elvégzi a vállalkozó, a számla kifizetése előtt a 
munkát le kell igazolni.

Szarvák Imre: a polgármester engedélyezi a kifizetést. 

Molnár  Tamás: ezelőtt  is  történtek  felújítások,  sok  szerteágazó  problémát  kellett  megoldani  az 
embereknek akik erre rendelkezésre álltak. Itt arról kell szavazni, hogy melyik vállalkozó legyen.

Dömők Istvánné: a rendelkezésre állási díjat magasnak tartja. Elképzelhető, hogy nem kell gyorsan 
eljárni, az elvégzett munka pedig ki lesz fizetve a vállalkozónak. Bruttó 33.333,- Ft rendelkezésre 
állási díjat javasol.

Tóth Miklós: a rendelkezésre állási díj tisztességes pénz. Ha a felére csökkentjük ráfizetéses. A 
szerződéssel kapcsolatban elmondja,  hogy az elvégzett  munkára garanciát  kell,  hogy vállaljon a 
vállalkozó.

Pesti Róbert: a pályázati kiírásból nem derül ki, hogy helyi vállalkozó legyen.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a módosító javaslatot,  miszerint a szolgáltatói szerződésben a 
havi rendelkezésre állási díj a 8 millió forint 5 %-a legyen havi bontásban.



A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban foglaltakat 2 
igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elutasította, az alábbi 
határozatot hozta:

37/2007 (II. 14) KT határozat 

A rendelkezésre állási díj megállapításáról

A Községi Önkormányzat képviselő-testülete a rendelkezésre állási díj csökkentésére tett javaslatot 
elvetette.

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

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  az  eredeti  előterjesztésben  foglaltakat,  55.555,-  Ft  +Áfa 
rendelkezésre állási díjjal. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
7 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:

38/2007 (II. 14) KT határozat 

Az önkormányzat és intézményei karbantartási feladatainak ellátásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat  és intézményei 
karbantartási  feladatainak  ellátásával  –  a  benyújtott  pályázatokat  elbírálva  –  a  mellékelt 
szerződésben leírtak szerinti tartalommal a 

Keskeny Építőipari Generál Kivitelező Kft-t 
(5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 11., cgj.: 16-09-006649)

bízza meg egy (1) év időtartamra.
A rendelkezésre állási díjat havi 55.555,- Ft +ÁFA összegben (bruttó 66.666,- Ft) állapítja meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester
2.) Képviselő-testület tagjai H.
3.) Keskeny Attila cégvezető, H. Rákóczi út 11.
4.) Jász-Terra Kft. 

7. NAPIREND 

A Holt-Zagyva vízjogi engedélyes terv elkészítéséről

Szarvák Imre: elmondja, hogy a horgászok gazdasági évéhez igazította a hatóság a határidőket.
Mivel nem volt hozzászólás 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:

39/2007 (II. 14) KT határozat 

Holt-Zagyva vízjogi engedélyes terv készítéséről

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 
Holt-Zagyva vízjogi engedélyes terv elkészítésére szóló vállalkozási szerződést kösse meg a KSK 
Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-vel, az ajánlatban szereplő 850.000,- Ft +Áfa összegben.

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a Holt-
Zagyva érintett  területek telekhatár rendezésére szóló vállalkozási szerződés megkötésére,  Pintér 
Róbert földmérő vállalkozóval, az ajánlatban szereplő 250.000,- Ft +Áfa összegben.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester 
2.) KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. Szolnok, Ságvári Krt. 4.
3.) Pintér Róbert földmérő vállalkozó  Szolnok, Ispán krt. 3.

Szarvák Imre: 5 perc szünetet rendel el.

Szünet után.

8. NAPIREND 

A községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan eladásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja Magócs Mónika telekvásárlási kérelmét.

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

40/2007 (II. 14) KT határozat 

Önkormányzati ingatlan tulajdonba adásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a 
Jászalsószentgyörgy 1681 hrsz ingatlan 37/1603 tulajdonrész adás-vételi szerződés megkötésével, 1 
Ft eladási áron.

Vevőként Magócs Mónika Jászalsószentgyörgy, Radnóti út 3 szám alatti lakost jelöli meg. Az adás-
vételi szerződés megkötésével kapcsolatos összes költség a kérelmező terheli.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester H.
2.) Magócs Mónika H. Radnóti út 3.

9. NAPIREND 

A Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan eladásáról



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

41/2007 (II. 14) KT határozat 

Önkormányzati ingatlan tulajdonba adásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  Polgármestert  a 
Jászalsószentgyörgy 319 hrsz telek adás-vételi szerződés megkötésével 150,- Ft/m2 eladási áron.
Vevőként Varga Ferenc és Varga Ferencné Jászalsószentgyörgy, Kölcsey út 24 szám alatti lakos 
kérelmezőket jelöli meg.
Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos minden további összes költség a kérelmezőket terheli.

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester H.
2.) Varga Ferenc H. Kölcsey út 24.
3.) Varga Ferencné H. Kölcsey út 24.

10. NAPIREND 

Ingatlan tulajdonrész Községi Önkormányzat tulajdonába vételéről

Szarvák Imre: tájékoztatja  a jelenlévőket  az előterjesztéssel  kapcsolatban.  Szavazásra bocsátja a 
benne foglaltakat.

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

42/2007 (II. 14) KT határozat 

Ingatlan tulajdonrész Községi Önkormányzat tulajdonába vételéről

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  Polgármestert  a 
Jászalsószentgyörgy 872 hrsz, természetben a Jászalsószentgyörgy, Ady E. út 9 szám alatti lakóház, 
udvar,  gazdasági  épület  ingatlan,  235/791-ad  tulajdonrészének,  a  Jászberényi  Földhivatal 
ingatlannyilvántartásában az önkormányzat tulajdonába történő átvezetésének kezdeményezésére az 
1991 évi XXXIII törvény I. szakasz (1) bekezdés. 9.§ (1) bekezdés alapján. 
Továbbá  megbízza  a  Polgármestert  a  jelzett  ingatlan  tulajdonrész  tulajdonjogának  átvezetését 
követően, adás-vételi szerződés megkötésével kapcsolatosan a kérelmezőkkel folytasson tárgyalást 
az eladás további feltételeiről.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester H.
2.) Dr. Ádám Imre jogi képviselő Jászberény, Szabadság tér 15.

11. NAPIREND 

A Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
„művészetoktatási minősítési eljárásának” megindításáról



Szarvák Imre: átadja a szót Molnár Tamásnak, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az előterjesztéssel 
kapcsolatban.

Molnár Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket a napirenddel kapcsolatban.

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:

43/2007 (II. 14.) KT határozat 

A Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
„művészetoktatási minősítési eljárásának” megindításáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Lippay Lajos Általános 
Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  „képzőművészeti  tanszakának”  minősítésének 
megkezdésével.
Megbízza az intézmény Igazgatóját, hogy a minősítéshez szükséges dokumentumokat készítse el.
Elrendeli a minősítési eljárás megkezdéséhez szükséges 65.600,- Ft előleg befizetését a művészeti 
iskola költségvetési előirányzatának terhére.

Határidő: 2007 március 31.
Felelős: Molnár Tamás igazgató

Határozatról értesülnek: 1.) Molnár Tamás igazgató,
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Képviselő-testület tagjai H.
4.) Nagy Sándor jegyző H.

12. NAPIREND 

Egyebek 

Szarvák Imre: elmondja,  hogy az  aktuális  pénzügyi  helyzetről  szóló  tájékoztatást  megkapták  a 
képviselők. 

Szilágyi  Péter: a  képviselők  fogadóórájának  lehetőségét  vetette  fel.  Elmondta,  hogy  az  iskola 
környékén sok kóbor kutya van, mi a teendő ebben az esetben? A gyógyszertár nyitva-tartásával 
kapcsolatban tette fel kérdését.

Szarvák  Imre: a  fogadóóra  egyéni  döntés,  amelyik  képviselő  vállalja  segít  megvalósítani.  Az 
ebtartásra vonatkozó jogszabály megsértése a jegyző hatáskörébe tartozik. A kutyák elhelyezésére 
megfelelő helyet kell biztosítani ahová be lehet gyűjteni az állatokat, ahol 15 napig lehet tartani, 
ami után lehet intézkedni a kiirtásukról.
A gyógyszerésszel egyeztetést tervez a várakozó tér szűkösségével kapcsolatban is.

Dr.  Tóth-Daru  Péter: elmondja,  hogy  a  vizitdíj  holnap  kerül  bevezetésre,  amely  kritériumait 
ismerteti.



Dömők Istvánné: elmondja, hogy a karbantartási feladatokra lett volna egy harmadik pályázó aki 
miatta maradt le, mivel úgy tájékoztatott, hogy a helyi újságban fog megjelenni a pályázat.

Szarvák Imre: mivel nem volt hozzászólás az ülést bezárja.

Szarvák Imre Nagy Sándor 
polgármester     jegyző 

Sipos Gézáné Tóth Miklós 
alpolgármester alpolgármester 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 


