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Jegyzőkönyv 

Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 4-én megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó önkormányzati képviselő,
Győr Istvánné önkormányzati képviselő,
Molnár Tamás önkormányzati képviselő,
Sas Dezső önkormányzati képviselő,
Sipos Gézáné alpolgármester, önkormányzati képviselő,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselő,
Tóth Gábor önkormányzati képviselő,
Tóth Miklós alpolgármester, önkormányzati képviselő,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képviselő,
dr. Kovács Kornél aljegyző,
Kormosné Kiss Mária, bizottsági kültag,
Dr. Szatmári Szabolcs bizottsági kültag,
Szabó Zsolt bizottsági kültag,
Vígh Miklós bizottsági kültag,
Halláné Ronyecz Ilona, 
Foglerné Kertész Erzsébet, Cifrapalota Óvoda részéről
Aditus Kft részéről.
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Blaha Borbála 
és  Dr.  Tóth-Daru  Péter  nem  jelezte  távolmaradása  okát.  Jegyzőkönyvhitelesítőnek  javasolja 
Feketéné Laczlavik Ildikó és Molnár Tamás személyét.

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  javaslatban  
foglaltakat  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

44/2007 (IV. 4) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítő elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyvhitelesítőnek Feketéné Laczlavik Ildikó 
és Molnár Tamás személyét elfogadta.

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

Dr. Tóth-Daru Péter megérkezett az ülésre.

Szarvák Imre: napirendmódosítást javasol az alábbiak szerint :

- Pályázatíró cég megbízásáról
- Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről



- A Zagyva-zsilipnél elhelyezkedő „Agyaggödör” víztározó ápolási, gondozási 
feladatainak, szabadidő tó jelleg kialakításának vállalkozás keretében történő 
ellátásáról, ajánlattételi felhívás közzétételéről

- Oktatási társulás létrehozásáról
- A József Attila út forgalomszabályozás tervének és megvalósításának határidő 

módosításáról
- Az önkormányzat gazdasági programjáról
- A 3/2006 (II.2) KT határozat visszavonásáról
- A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI. 26.) KT rendelet módosításáról
- A Vadaspark területén fekvő ingatlan megvásárlásáról
- A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005 (XII. 15) 

KT rendelet módosításáról
- A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó beszerzésekről
- A Jászsági Többcélú Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról
- A „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” 

(TEUT) pályázat keretében történő beruházás megvalósulásáról
- A  „Tűzoltóság  épületének  felújítása,  korszerűsítése,  bővítése”  HÖF  CÉDE  pályázat  

keretében történő beruházás megvalósulásáról
- Az önkormányzat 2007 évi költségvetési rendelet módosításáról
- Az önkormányzat 2006 évi zárszámadási rendelet módosításáról
- Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2006 évi pénzügyi tervének 

végrehajtásáról
- A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosításáról
- A Cifrapalota Óvoda alapító okiratának módosításáról
- A Cifrapalota Óovda szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
- A  Cifrapalota Óvoda minőségirányítási programjáról
- Ingatlan bérbevételéről
- A faluközpont fejlesztésének I. üteméről, annak költségvetéséről
- Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról
- Elvi állásfoglalás  a gyermekjóléti és családsegítési feladatok jövőbeni ellátásról
- A községi piactér vállalkozásban történő rendeltetésszerű üzemeltetéséről
- A községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007 évi munkatervéről
- A 133/2006. KT határozat visszavonásáról
- A Bursa Hunagica pályázatot 2006. évben benyújtó tanulók támogatásáról

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

45/2007 (IV. 4) 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 



Pályázatíró cég megbízásáról

Feketéné Laczlavik Ildikó: Elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottság ülésén megtárgyalásra 
került az előterjesztés. A Bizottság az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

46/2007 (IV. 4) KT határozat 

Pályázatíró cég megbízásáról

A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja az Aditus Pályázati 
Tanácsadó  Kft.  ajánlatát,  és  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Aditus Kft. 1055 Budapest, Balassi Bálint út 19.
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Jegyző H.

2. NAPIREND 

Két ülés között tett intézkedésekről fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: elmondta, hogy Nagy Sándor február közepe óta betegállományban van. Az Aljegyző 
átvette a helyettesítését.
A szennyvízberuházással  kapcsolatban  elmondta,  hogy a  pénzügyi  teljesítés,  címzett  támogatás 
hátralévő része lehívásra került,  a társulati  hitel  is. A kivitelező felé a pénzügyi rész teljesítésre 
került, kivéve a 8 millió forint + áfa ami a hibajegyzéken szereplő hiányosságok értéke, illetve a 
munkálatok  során  keletkezett  csőtörések  értéke.  Még  egy  felülvizsgálat  kezdődött,  a  télen 
keletkezett hibákat javítják ki.

Sipos  Gézáné: elmondja,  hogy  elkészült  a  település  honlapja,  a  testület  nevében  megköszöni 
Szilágyi Péter munkáját. Március 8-án részt vett egy megbeszélésen ahol kiderült, hogy az iskola 
tetőtérnek nincs használatba vételi engedélye. 

Győr Istvánné megérkezett az ülésre.

Sas Dezső: a március 23-i egyeztetésről, a belvíz és csapadékvíz elvezetés tervezéséről kér további 
felvilágosítást.

Szarvák Imre: a következő ülésen konkrétabban tud beszámolni a fejleményekről.

Tóth Miklós: az április 2-i a szolnoki vízmű képviselőjével folytatott tárgyalásról tette fel kérdését.

Szarvák Imre: az önkormányzatnak vételi jogot megállapító szerződése van, mellyel kapcsolatban 



lehetőségek  merülnek  fel,  ezzel  kapcsolatban  megkezdte  az  információgyűjtést  az  olcsóbb 
szolgáltatás lehetőségének megkeresésére.
Mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

47/2007 (IV. 4) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről 

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

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

3. NAPIREND 

A Zagyva-zsilipnél elhelyezkedő „Agyaggödör” víztározó ápolási, gondozási 
feladatainak, szabadidő tó jelleg kialakításának vállalkozás keretében történő  
ellátásáról, ajánlattételi felhívás közzétételéről

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

48/2007 (IV. 4) KT határozat 

A Zagyva-zsilipnél elhelyezkedő „Agyaggödör” víztározó ápolási, gondozási 
feladatainak, szabadidő tó jelleg kialakításának vállalkozás keretében történő 
ellátásáról, ajánlattételi felhívás közzétételéről

Jászalsószentgyörgy  község  önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kizárólagos  tulajdonát  képző 
Jászalsószentgyörgyi  1544/7  hrsz.  alatt  felvett  „Agyaggödör”  megnevezésű,  víztározó  funkciót 
betöltő  terület  ápolási-  gondozási  feladatainak,  szabadidő-tó  jelleg  kialakításának  vállalkozás 
keretében történő ellátására – a mellékelt tartalommal – ajánlattételi felhívást tesz közzé.

Az  ajánlattételi  felhívást  az  Új  Néplap  c.  lapban,  valamint  a  helyben  szokásos  módon  kell 
közzétenni.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

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

4. NAPIREND



Szándéknyilatkozat oktatási társulás létrehozásáról

Szarvák Imre: véleményeket, hozzászólásokat kér a napirenddel kapcsolatban.

Molnár  Tamás: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  részletek  a   továbbiakban 
kerülnek kidolgozásra. Támogatja az oktatási társulás létrehozását.

Szarvák  Imre: Ezzel  a  szándéknyilatkozattal  nem  jön  létre  a  társulás.  A  társulás  ténye  a 
megállapodás jóváhagyásával jön létre.

Győr Istvánné: elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltakat  a Pénzügyi Bizottság támogatja.

Molnár Tamás: véleménye szerint gyorsítani kell a folyamatot, a július 1-i átalakulás fontos.

Dr.Tóth-Daru Péter: Szászberek miért zárkózott el?

Szarvák Imre: nem indokolta a Polgármester  Asszony, valószínű azért,  mert  Jászladányból  több 
mint 100 gyerek jár át hozzájuk, egyenlőre nincs szükségük a társulásra.
Mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

49/2007 (IV. 4) KT határozat 

Szándéknyilatkozat  oktatási  társulás  létrehozására  Jászboldogháza  község  
Önkormányzatával

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  szándékát  arra 
vonatkozóan,  hogy  oktatási  és  nevelési  feladatok  ellátására  társulást  kíván  létrehozni 
Jászboldogháza  önkormányzatával   az  1997  évi  CXXXV  törvény  alapján  2007.  július  1-től 
kezdődően.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy a  társulási  megállapodás  részleteinek 
kidolgozásában, valamint a szükséges vélemények és követelmények előkészítésében részt vegyen.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester H.
2.) Képviselő-testület tagjai H.
3.) Nagy Sándor jegyző H.
4.) dr. Kovács Kornél aljegyző H.

5. NAPIREND

A  József  Attila  út  forgalomszabályozás  tervének  és  megvalósításának  határidő  
módosításáról



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

50/2007 (IV. 4) KT határozat 

József Attila út forgalomszabályozási tervének és megvalósításának határidő módosítása

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában és kezelésében lévő 
József  Attila  út  (Rákóczi  út  –  Ságvári  út  szakaszának)  forgalomszabályozási  terv  elkészítését 
rendeli el.

A forgalomszabályozási  terv elkészítését  és megvalósítását  a 2007 évi  költségvetésben szereplő 
fejlesztési tartalék kell hogy biztosítsa.

Határidő: tervezésre:2007. június 15.
megvalósításra: 2007. szeptember 1.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

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

6. NAPIREND 

Az önkormányzat gazdasági programjáról

Szarvák  Imre: kiegészítésként  elmondta,  hogy ennek  a  ciklusprogramnak  a  település  élhetőbbé 
tételéről kell szólnia. Az önkormányzati munkát nem lehet rendszertelenül végezni. 

Molnár Tamás: A terv megvalósítható. Amennyiben megvalósul  a társulásos forma, és maradvány 
képződik, ezt a szabadtéri pályák felújítására kell fordítani. A Fő úti iskola sorsáról mielőbb dönteni 
kell.

Szarvák Imre: mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

51/2007 (IV. 4) KT határozat 

Az önkormányzat gazdasági programjáról

A  Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  önkormányzat  gazdasági 
programját  elfogadta.

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



7. NAPIREND 

A 3/2006 (II. 2) KT határozat visszavonásáról

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

52/2007 (IV. 4) KT határozat 

A 3/2006. (II. 2) KT határozat visszavonásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  idősek  nappali  ellátásának 
felfüggesztésére vonatkozó 3/2006 (II. 2) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester H.
2.) Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Debrecen
3.) Képviselő-testület tagjai H.
4.) Jegyző H.

8. NAPIREND

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

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

4/2007 (IV. 4) KT rendelet 

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

(A 4/2007 (IV. 4) KT rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: 5 perc szünetet rendel el.

Szünet után.

Tóth Gábor megérkezett az ülésre.

9. NAPIREND

A Vadaspark területén fekvő ingatlan megvásárlásáról

Molnár Tamás: támogatja a megvásárlást. 



Sipos Gézáné: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

Győr  Istvánné: véleménye  szerint  hosszú  távon  kamatozó  befektetés  lehet.  Támogatja  az 
előterjesztésben foglaltakat.

Szarvák Imre: mivel nem volt több 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:

53 /2007. (IV. 4) KT  határozat

A „Vadaspark” természetvédelmi területen fekvő „Vadascsárda” megvásárlásáról  

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul     
jászalsószentgyörgyi  1542/2  hrsz.  alatt   felvett  1160  m2  területű  ingatlan  
megvételéhez  és  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  az  adásvételi  
szerződés  4.5  millió  (azaz  négymillió-ötszázezer)  forint  vételárért  való  
megkötésére. A vételár fedezetét  a költségvetési  rendeletben  elfogadott  
fejlesztési tartalék biztosítja. 

Határidő:  2007. április 30.
Felelős:  Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Ingatlantulajdonos jogi képviselője
4.) Irattár H.

10. NAPIREND

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII. 5) KT 
rendelet módosításáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-
tervezetben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

5/2007 (IV. 4.) KT határozat 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII. 5) KT 
rendelet módosításáról

(Az 5/2007 (IV. 4) KT rendelet írásban mellékelve)

11. NAPIREND

A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó beszerzésekről

Sas Dezső: a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Jász-Ablak Kft. ajánlatát támogatja.



Vígh Miklós: A hivatal épületén a ki nem cserélt ablakok állapotán javítani kell.

Dr. Tóth-Daru Péter: Véleménye szerint az akadálymentesítést is meg kell oldani.

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:

54/2007 (IV. 4) KT határozat 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jász-Ablak Kft. AJA 
2007/0408 számú árajánlatát,  és felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére.

Határidő: 2007. április 15.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Jász-Ablak Kft. 5100 Jászberény, Csákány út 1.
2.) Szarvák Imre polgármester
3.) Jegyző H.

12. NAPIREND 

A Jászsági Többcélú Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról

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

55/2007 (IV. 4) KT határozat 

A Jászsági Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászsági  Többcélú  Társulás 
Tanácsa által 2006. június 27-én és 2007. március 27-én módosított társulási megállapodást teljes 
egészében jóváhagyja.

Határozatról értesülnek: 1.) Jászsági Többcélú Társulás Jászberény 
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Jegyző H.

13. NAPIREND 

A „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” 
(TEUT) pályázat keretében történő beruházás megvalósulásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 



előterjesztésben foglaltakat 10 igen szavazattal, ellenszavazat  
és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

56/2007 (IV. 4) KT határozat 

A „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása” 
(TEUT) pályázat keretében történő beruházás megvalósulásáról

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a pályázati beruházás 
megvalósításának szándékát, megállapítja, hogy a megvalósítás összege 800.000.-  Ft,  azaz 
nyolcszázezer forint, amelyből rendelkezésre áll a 400.000.-Ft , azaz négyszázezer  forint 
önrész a költségvetési rendeletben elkülönített fejlesztési tartalék terhére.
A  2/2007.  költségvetési  rendelet  felújítási,  felhalmozási  kiadásai  ezen  összeggel 
megnövekszik,és a beruházási céltartalék pedig ugyanezen összegekkel csökken. 

Határidő:  2007. április 16.
Felelős:  Szarvák Imre polgármester 

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

A „Tűzoltóság épületének felújítása, korszerűsítése, bővítése” HÖF CÉDE pályázat  
keretében történő beruházás megvalósulásáról

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

57/2007 (IV. 4) KT határozat 

a „Tűzoltóság épületének felújítása,  korszerűsítése,  bővítése” HÖF CÉDE pályázat  
keretében történő beruházás megvalósulásáról

Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  pályázati  
beruházás megvalósításának szándékát. 
Megállapítja, hogy a megvalósítás összege 3.516.000- Ft,  azaz  hárommillió  
ötszáztizenhatezer forint, amelyből rendelkezésre áll az 1.054.800-Ft, azaz egymillió  
ötvennégyezer nyolcszáz forint  önrész a költségvetési rendeletben elkülönített  
fejlesztési tartalék terhére.
A 2/2007. költségvetési rendelet felújítási, felhalmozási kiadásai ezen összeggel 
megnövekszik,és a beruházási céltartalék pedig ugyanezen összeggel csökken. 

Határidő:  2007. április 16.
Felelős:  Szarvák Imre polgármester 

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



14. NAPIREND  

Az önkormányzat 2007. költségvetési rendeletének módosítása

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben 
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül  
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

6/2007 (IV. 4) KT rendelet 

Az önkormányzat 2007. költségvetési rendeletének módosítása

(A 6/2007. (IV. 4) KT rendelet írásban mellékelve)

15. NAPIREND

Az önkormányzat és intézményei 2006. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló  
beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet megtárgyalása

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a zárszámadási rendeletet.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-
tervezetben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi rendeletet alkotja:

7/2007 (IV. 4) KT rendelet 

Az Önkormányzat és intézményei 2006 évi zárszámadási rendelete 

(A 7/2007. (IV. 4) KT rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

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

58/2007 (IV. 4) KT határozat 

Az Önkormányzat és intézményei 2006. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  beszámolóban  foglaltakat  megtárgyalás  után 
jóváhagyólag elfogadta.

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



Tóth Miklós: a szennyvízcsatorna építés során bekövetkezett csőtörések megtérítése megtörtént?

Szarvák  Imre: Visszatartásra  került  az  alvállalkozók  által  okozott  csőtörésekkel  kapcsolatos 
kiszámlázás.

16. NAPIREND

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosításáról

Dr. Tóth-Daru Péter: az aljegyzőt ki helyettesíti távollétében?

Szarvák Imre: a Jegyző megbízhat valakit kiadmányozással.
Mivel nem volt több 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:

59/2007 (IV. 4) KT határozat 

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét 
és mellékleteit jóváhagyja.

Felelős: Nagy Sándor jegyző 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester H.
2.) Nagy Sándor jegyző H.
3.) Képviselő-testület tagjai H.
4.) Hivatal köztisztviselői H.

17. NAPIREND 

A Cifrapalota Óvoda alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának és 
minőségirányítási programjának megtárgyalásáról és módosításáról

Szarvák  Imre: köszönti  az  óvoda  részéről  megjelenteket.  Hozzászólásokat,  véleményeket  kér  a 
napirenddel kapcsolatban.

Győr Istvánné: A gyógypedagógiai ellátás személyi feltételei csökkennek. Az óvodánál megjelenik 
a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. Miért most?

Halláné  Ronyecz  Ilona: A  módosítás  előtti  alapító  okiratban  is  benne  volt.  A  gyermekek 
szocializálódásának  a  fejlesztése  a  fő  cél.  A  magasabb  szintű  fogyatékosságra  szakembereket 
igényelnek. A beszédfogyatékos gyerekek fejlesztése biztosított.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az alapító okirat módosítását.

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  javaslatban  
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és tartózkodás  



nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

60/2007 (IV. 4) KT határozat 

A Cifrapalota Óvoda alapító okiratának módosításáról

A Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Cifrapalota Óvoda alapító okiratának módosítására 
tett javaslatot elfogadta.

Határozatról értesülnek:  1.) Cifrapalota Óvoda H.
2.) Képviselő-testület tagjai H.
3.) Jegyző H.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a Cifrapalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát.

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

61/2007 (IV. 4) KT határozat 

A Cifrapalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Cifrapalota  Óvoda  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatát elfogadta.

Határozatról értesülnek:  1.) Cifrapalota Óvoda H.
2.) Képviselő-testület H.
3.) Jegyző H.

Szarvák Imre:  szavazásra bocsátja a Cifrapalota Óvoda minőségirányítási programját.

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

62/2007 (IV. 4) KT határozat 

A Cifrapalota Óvoda minőségirányítási programjáról

A Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Cifrapalota  Óvoda minőségirányítási  programját 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Cifrapalota Óvoda H.
2.) Képviselő-testület tagjai H.
3.) Jegyző H.

18. NAPIREND

A faluközpont fejlesztésének I. üteméről, annak költségvetéséről

Sas Dezső: elmondja,  hogy a Településfejlesztési  Bizottság megtárgyalta,  elfogadásra  javasolja. 



Minél több társadalmi munka bevonását szeretné.

Feketéné Laczlavik Ildikó: a telek 10.000,- Ft/hó összegért  kerül bérbeadásra, és még le is lesz 
térkövezve?

Szarvák Imre: véleménye szerint a hosszú távú bérlet épp ezért szükséges. Javasolja, hogy a testület 
először a bérletről szavazzon.

Vígh Miklós: véleménye szerint ez az önkormányzatnak kedvezőbb mint a bérbeadónak.

Szarvák Imre: javasolja a bérlet idejének alsó határát meghatározni 10 évben. A bérlet minimum 10 
év, maximum 20 évben kerüljön meghatározásra.

Dr.Tóth-Daru Péter: ez a végleges terv amit megkaptunk?

Szarvák Imre: ez elképzelés,  helyi lakosok munkája. Sok embert érint a faluközpont, a munkálatok 
jellege is érinti a lakókat.
Szavazásra  bocsátja  az  ingatlan  bérbevételéről  szóló  előterjesztést  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy 
minimum 10 év maximum 20 évben kerüljön meghatározásra a bérlet ideje.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 
és a kiegészítő  javaslatban foglaltakat  9 igen szavazattal,  1  
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

63/2007 (IV. 4) KT határozat 

Az Önkormányzat szomszédságában lévő, 886 hrsz. alatt felvett 642 m2 területű ingatlan  
bérbevételéről

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Polgármesteri Hivatal 
szomszédságában lévő, 886 hrsz. alatt felvett 642 m2 területű ingatlan bérbevételét legalább 10 év, 
legfeljebb 20 évre, 10.000.- Ft/hó, azaz tízezer forint/hó bérleti díj ellenében. 
Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Szarvák Imre
Határidő: 2007. április 30.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

64/2007 (IV. 4) KT határozat 

A faluközpont I. üteméről, annak költségvetéséről



Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a faluközpont fejlesztése 
I. ütemének költségvetését és 2007 évben engedélyezi 2.000.000,- Ft keretösszeg felhasználását.
A beruházás költségeit a költségvetési rendeletben rögzített fejlesztési tartalék biztosítja.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

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

Szarvák Imre: 5 perc szünetet rendel el.

Szünet után.

19. NAPIREND 

A civil szervezetek önkormányzati támogatása

Szarvák Imre: tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  napirenddel  kapcsolatban.  Javasolja  az  előterjesztés 
kiegészítését azzal, hogy civil szervezetek a kérelemben meghatározott ütemezésben kapják meg 
támogatásukat.

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

65/2007 (IV. 4) KT határozat 

A civil szervezetek önkormányzati támogatása megállapításáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elfogadja  a  civil  szervezetek 
támogatására a 2007. évi költségvetésről szóló rendelettel elfogadott összegnek a mellékelt táblázat 
szerinti  elosztását.  A  civil  szervezetek  kérelmükben  meghatározott  ütemezésben  jutnak  hozzá 
támogatásukhoz.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Civil szervezetek képviselői H.
3.) Jegyző H.

20. NAPIREND 

Elvi állásfoglalás a gyermekjóléti és családsegítési feladatok jövőbeni ellátásáról

Molnár  Tamás: véleménye  szerint  érdemes  lenne  megvárni  az  intézménytársulással  kapcsolatos 
döntéseket. A gyermek és családvédelem a közoktatási feladatokkal is összefügg.

Szarvák Imre: a törvény megjelenését meg kell várni.

Molnár Tamás: a döntést el lehet halasztani a következő ülésre? Az oktatási társulás létrehozása a 
különböző intézménytípusok között átjárást enged.



Szarvák Imre: az előterjesztés kerüljön kiegészítésre azzal, hogy ez az állásfoglalás a vonatkozó 
törvényhozással, illetve az oktatási társulás létrehozásával változhat.
Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat a kiegészítéssel.

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

66/2007 (IV. 4) KT határozat 

Elvi  állásfoglalás  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  feladatainak  társulásos  
formában történő ellátására

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  elvi  szándékát  arra 
vonatkozóan,  hogy a gyermekjóléti  és  családsegítési  feladatait  első körben a  Jászsági  Többcélú 
Társulás által fenntartott közös intézményben kívánja ellátni. Amennyiben ez az ellátási forma nem 
jön létre , akkor mikrotársulásban való részvétellel. 
Ez  az  állásfoglalás  a  vonatkozó  törvényhozással,  illetve  az  oktatási  társulás  létrehozásával 
változhat.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Jászsági Többcélú Társulás 
3.) Szarvák Imre polgármester H.
4.) Jegyző H.

21. NAPIREND 

A községi piactér vállalkozásban történő rendeltetésszerű üzemeltetéséről

Sipos Gézáné: véleménye szerint a jelenlegi üzemeltetőt írásban értesíteni kell a pályázat kiírásáról.

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:

67/2007 (IV. 4) KT határozat 

A  községi  piactér  vállalkozásban  történő  rendeltetésszerű  üzemeltetése  vállalkozás  
keretében történő ellátásáról, ajánlattételi felhívás közzétételéről

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kizárólagos  tulajdonát  képző 
jászalsószentgyörgyi 2 hrsz alatt felvett, 855 m2 területű községi piactér üzemeltetési feladatainak 
vállalkozás  keretében  történő  ellátására  –  a  mellékelt  tartalommal  –  ajánlattételi  felhívást  tesz 
közzé.

Az ajánlattételi felhívást az Új Néplapban, valamint a helyben szokásos módon kell közzétenni.

Határidő: április 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 



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

22. NAPIREND 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évi munkatervéről

Tóth Gábor távozik az ülésről.

Szarvák  Imre: az  időpontokkal  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  korábban  meghatározott  keddi 
időpont  szerdára került át, elfoglaltság miatt. 

Dr. Tóth-Daru Péter: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szerda délutáni rendelését délelőttre teszi át. 
Megkéri a Polgármestert, beszélje meg Gajdos doktorral a helyettesítés lehetőségét.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a községi Önkormányzat 2007. évi munkatervét.

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

68/2007 (IV. 4) KT határozat 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. évi munkatervéről

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi munkatervet elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Napirendi pontok előadói
3.) Jegyző H.

23. NAPIREND  

A  133/2006.  (X.  16  )  KT  határozat  visszavonásáról  és  az  önkormányzati  
személygépkocsi használatba adásáról

Sipos  Gézáné: véleménye  szerint  a  gépjármű  értékesítése  nem  lett  volna  nyereséges,  az 
előterjesztést támogatja.

Molnár Tamás: támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

Dr. Tóth-Daru Péter: a vérvételt nem érinti ez a változás?

Tóth Miklós: a legalkalmasabb típus kiválasztása után is nagy kiadást jelentett volna. A polgárőrség 
vezetője elmondta, hogy egy két fő főállású polgárőr alkalmazása is cél a jövőben.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 



előterjesztésben foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

69/2007 (IV. 4) KT határozat 

A  133/2006.  (X.16.)  képviselő-testületi  határozat  visszavonásáról  és  az  önkormányzati  
személygépkocsi használatba adásáról a Polgárőrség részére

Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  engedélyezi  a  133/2006.  (X.16.) 
képviselő-testületi határozat visszavonását, hozzájárul az önkormányzati személygépkocsi 
Polgárőrség  részére  történő  használatba  adásáról,  és  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert, 
hogy az erről szóló megállapodást a Polgárőrség képviselőjével megkösse.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2007. április 30.

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

24. NAPIREND 

Volt bölcsőde épület értékesítésére meghirdetett felhívás megtárgyalásáról

Szarvák  Imre: tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  napirenddel  kapcsolatban.  Köszönti  Szabó  László 
ajánlattevőt.  Elmondja,  hogy  az  ajánlattétel  érvényes  volt.  Megkéri  Szabó  Lászlót  amennyiben 
szeretné mondja el elképzeléseit az épülettel kapcsolatban.

Szabó  László: az  épületből  egy  nyári  tábor  kialakítását  szeretné  megvalósítani,  ahol  kihalt 
szakmákat ismerhetnének meg a résztvevők. Az udvarban szabadtéri tevékenységet folytathatnának, 
a  gáton  kerékpározást.  A Polgármesteri  Hivatal  és  a  cég  együttes  pályázata  is  megvalósítható. 
Esetleg más üzleti vállalkozást is ki lehet alakítani. Az ajánlatát nem kívánja módosítani.

Szarvák Imre: megköszöni Szabó László kiegészítését. Zárt ülést rendel el. Szavazásra bocsátja a 
zárt ülésre tett javaslatot, az önkormányzat vagyonával rendelkezése miatt.

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

70/2007 (IV. 4) KT határozat 

Zárt ülés tartása 

A Községi Önkormányzat képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a volt bölcsőde épületének 
értékesítésére  meghirdetett  felhívást,  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  tárgyában  beadott 
kérelmet,  valamint  átmeneti  segély  méltányosságból  történő  megállapításáról  szóló 
előterjesztéseket.

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



25. NAPIREND 

A Bursa Hungarica pályázatot 2006. évben benyújtó tanulók támogatásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

71/2007 (IV. 4.) KT határozat 

A Bursa Hunagica pályázatot 2006. évben benyújtó tanulók támogatásáról

Jászalsószentgyörgy Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 16/2006. (XI.28.) 
határozatban megállapított összegeket további összesen 500 e Ft-tal kiegészíti és a tanulók részére 
megállapított összegeket megkétszerezi. 
A költségvetési átcsoportosítás fedezetét Polgármesteri Hivatal bérmaradványa biztosítja.

Pályázók részére kiutalandó összegek

Kertész Tamás 4.000.- Ft
Kertész Adrienn 4.000.- Ft
Müller Richárd 4.000.- Ft
Sándor Lilla 4.000.- Ft
Szmetena Éva 4.000.- Ft
Markó Csilla 4.000.- Ft
Varga Dorina 4.000.- Ft
Gajdos Katalin 2.800.- Ft
Gajdos Imre 2.800.- Ft
Gajdos Ferenc 2.800.- Ft
Hudra-Kis András 2.800.- Ft
Hudra-Kis Lenke 2.800.- Ft
Takács Katalin 2.800.- Ft
Takács Erzsébet 2.800.- Ft
Tugyi Katalin 2.800.- Ft
Tugyi Veronika 2.800.- Ft
Varga András 2.800.- Ft
Varga Adrienn 2.800.- Ft
Vízi Petra 2.800.- Ft
Vízi Ildikó 2.800.- Ft
Rigó Sándor 2.800.- Ft
Rigó Attila 2.800.- Ft
Göblyös Mária 2.000.- Ft
Radics Anikó 2.000.- Ft
Péntek György 2.000.- Ft
Kis Anna 2.000.- Ft
Mészáros Anett 2.000.- Ft



Horváth Katalin 2.000.- Ft
Nagy Edina 2.000.- Ft
Nagy Katalin 2.000.- Ft
Czakó Anikó 2.000.- Ft
Sallai Erika 2.000.- Ft
Szilágyi Alexandra 2.000.- Ft
Fajka Diána 2.000.- Ft
Tőzsér Kitti 2.000.- Ft
Sopronyi Kitti 2.000.- Ft

Felhatalmazza a polgármestert a támogatások a tanulók részére egy összegben történő kiutalására.

Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester. 

Határozatról értesülnek:  1. Szarvák Imre polgármester, Helyen
 2. Nagy Sándor jegyző, Helyben
 3. dr. Kovács Kornél aljegyző, Helyben
 4. Képviselő-testület tagjai, Helyben

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester     aljegyző 

Feketéné Laczlavik Ildikó Molnár Tamás
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 


