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Jegyz könyv ő

Készült: a Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. június 20-án megtartott ülésén.ő

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester 
Blaha Borbála,
Döm k Istvánné,ő
Gy r Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Sas Dezs ,ő
Sipos Gézáné,
Tóth Gábor,
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél aljegyz ,ő
Kormosné Kiss Mária,
Szabó Zsolt bizottságok kültagjai,
Müller Attilán int. vez.,
Hamar Gábor rsparancsnok,ő
Káplár Ferenc körzeti megbízott,
Tóth László tanácsos,
Fekete Babett tanácsos,
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák  Imre: köszönti   a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik  Ildikó  és  Szilágyi  Péter  bejelentette  távolmaradása  okát.  Jegyz könyvhitelesít nekő ő  
javasolja Tóth Gábor és Tóth Miklós személyét.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

99/2007 (VI. 20) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít  elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Tóth Gábor és Tóth Miklóső ő ő  
személyét elfogadta.

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

Szarvák  Imre: napirend  kiegészítésként  javasolja  13.  napirendként  felvenni   a  belterületi  utak 
felújítására  vonatkozó  tervezési  és  m szaki  ellen ri  feladatok  megbízásáról  szóló  el terjesztést.ű ő ő  
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

- Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő
- „Belterületi földutak járhatóvá tételele” pályázat kiírásáról
- Jászalsószentgyörgy község közbiztonságának helyzetér lő
- A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat gyámügyi és gyermekjóléti  

feladatainak 2006 évi ellátásáról
- A Községi Könyvtár és Faluház 2006. évi közm vel dési feladatainak ellátásrólű ő
- Karbantartási szerz dés módosításárólő



- A Polgármesteri Hivatal szabálysértési tevékenységér lő
- Önkormányzati ingatlanok ipari célra történ  bérbeadásának meghirdetésér lő ő
- A helyi szociális ellátásokról szóló 7/2005. (IV. 27) KT rendelet módosításáról
- Pályázat kiírása a „Vadascsárda” bérbeadásáról és vállalkozás keretében történ  ő

üzemeltetésér lő
- A Zagyva-zsilipnél elhelyezked  „Agyaggödör” fenntartási és ápolási feladatai, ő

szabadid  tó jelleg kialakítása vállalkozás keretében történ  ellátásárólő ő
- A Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény ű

tornatermének felújításáról
- Belterületi utak felújítására vonatkozó tervezési és m szaki ellen ri feladatok ű ő

megbízásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett ő
javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

100/2007 (VI. 20.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta.ő

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

Szarvák  Imre: zárt  ülésen  kéri  megtárgyalni  a  községi  piactér  vállalkozásban  történő 
rendeltetésszer  üzemeltetésére  kiírt  pályázatok  elbírálását,  a  magántulajdonban  lév  ingatlanű ő  
önkormányzati  tulajdonba  adása  felajánlásáról  szóló  el terjesztést,  a  községi  önkormányzatő  
tulajdonában  lév  ingatlan  eladásáról  szóló  el terjesztést,  valamint  17. napirendi  pontként  kériő ő  
felvenni a korengedményes nyugdíjazási kérelemr l szóló el terjesztést.ő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a zárt ülésre tett ő
javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

101/2007 (VI. 20) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  zárt  ülés  tárgyalja  meg  a  községi  piactérő  
vállalkozásban  történ  rendeltetésszer  üzemeltetésére  kiírt  pályázatok  elbírálását,  aő ű  
magántulajdonban lév  ingatlan önkormányzati tulajdonba adása felajánlásáról szóló el terjesztést,ő ő  
a  községi  önkormányzat  tulajdonában lév  ingatlan  eladásáról  szóló  el terjesztést,  valamint  17.ő ő  
napirendi pontként kéri felvenni a korengedményes nyugdíjazási kérelemr l szóló el terjesztést.ő ő

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

Szarvák  Imre: Tájékoztatja  a  jelenlév ket,  mivel  a  községi  piactér  vállalkozásban  történő ő 
rendeltetésszer  üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása zárt ülés keretében történik, lehet séget adű ő  
Galambosiné Juhász Melindának pályázata kiegészítésére. Majd a képvisel k kérdéseket tehetnekő  
fel a vállalkozónak. A vélemény nyilvánítás zárt ülésen történik.

Galambosiné Juhász Melinda: nem kívánja kiegészíteni pályázatát.



Sipos Gézáné: a régi megállapodásban rögzítve van a tet felújítás. Esztétikailag nem megfelel  voltő ő  
a tet , 2006-ban ki lett cserélve 280.000,- Ft értékben. A bérleti díjban miért nem lett arányosanő  
levonva ez az összeg? 2001-hez képest miért tavaly lett felújítva  a tet ? A szerz désben szerepel,ő ő  
hogy az önkormányzat biztosítja a kukát. Ez valóban így van?

Galambosiné Juhász Melinda: a kuka saját az önkormányzat nem biztosított, a tet  pedig 2001-t lő ő  
folyamatosan fel lett újítva, de mindig megrongálták és 2006-ban került rá ez a tet .ő

Szarvák Imre: a kukát továbbra is tudná hasznosítani a piactér szemetének tárolására?

Galambosiné Juhász Melinda: a kukát rendelkezésre bocsátja. Elmondja, hogy a zárt szeméttárolót 
is felújította.

Szarvák Imre: A szeméttároló nem 1100 literes?

Galambosiné Juhász Melinda: a kuka 120 literes, a hulladékot azonban szelektíven gy jtik. ű

Szarvák Imre: megköszöni  a részvételt, az eredményr l tájékoztatni fogja.ő

1. NAPIREND

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Sas Dezs :ő  a gyermeknap után milyen vélemények hangzottak el a vadas állapotával kapcsolatban.

Szarvák Imre: elmondta, hogy hosszabb id t töltött lenn a vadasban a gyermeknapkor. A gyerekekő  
nagyon élvezték a gyermeknapi rendezvényt.

Molnár Tamás: a gyerekek jól érezték magukat. Mindenkinek felt nt, hogy rend van.ű

Sipos  Gézáné: elmondta,  hogy  az  ülés  el tt  kimentek  a  vadasba.  A  lakosság  részér l  olyanő ő  
visszajelzések  érkeztek,  hogy  mindent  a  Keskeny  Kft.  csinál.  A  vadasban  óriási  változás 
tapasztalható. Az önkormányzat semmi pénzt nem tett oda. A Keskeny Kft. munkáját maximálisan 
elismeri. A székelykapu eltávolításával kapcsolatban elmondta, hogy az fel van állítva a vadasban.

Szarvák  Imre: A  Szent  György  szobor  az  alapítvány  tulajdona.  A  szobor  eltávolításakor  az 
alapítvány elnökét  megkereste,  nem a  munkák megkezdésekor,  hanem egy héttel  korábban.  Az 
alapítvány nem jelzett, hogy mit szeretne vele csinálni.

Sas  Dezs :ő  szeretné  ha  az  alapítvány  elnöke  meg  lenne  keresve,  hogy  a  szobrot  vigye  el.  A 
„Csontos-gödrök”-nél lév  pihen parkot is rendbe lehet tenni, ahol fel lehet állítani  a szobrot.ő ő

Szarvák Imre: mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

102/2007 (VI. 20) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekr l,  fontosabbő ő  



eseményekr l szóló beszámolót elfogadta.ő

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

2. NAPIREND 

„Belterületi földutak járhatóvá tétele” pályázat kiírásáról

Szarvák  Imre: Elmondta,  hogy  több  utca  képvisel i  megkeresték,  hogy  szeretnének  utcájukő  
helyzetén változtatni. Szeretne egy helyet a betontörmelék elhelyezésének és abból az útalapot el 
lehetne készíteni. Ennek folyamatban van a kidolgozása.

Gy r Istvánné:ő  elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a pályázati feltételek között szerepeljen az arányosítás, milyen részben járul hozzá az utca. 
Ezzel pontosíthatóak az elbírálás szempontjai.

Szarvák Imre: a minimális öner  mértéke 40 %. Ez az összeg gesztus érték , de ez segítség azoknakő ű  
az utcáknak akik tenni akarnak. Az összköltség 40 %-a az öner . Ebben a pályázatban nemcsakő  
útalap készítésér l van szó.ő

Szabó  Zsolt:    Ha  már  egyeztetve  van  vállalkozóval,  az  utcák  foglalkozzanak  költségvetés 
készítésével? Abban az esetben is biztosítva lesz a zúzottk , ha nem az önkormányzat kiválasztottő  
vállalkozója végzi a munkát?

Szarvák Imre: az önkormányzat bízza meg, de természetesen  a jobb ajánlatok nyernek. Meg kell 
jelölni a célt,  maximum útalap készíthet . A minimális öner  mértéke 40 %, az összköltséghező ő  
viszonyítva. Véleménye szerint lépni kell ebben a dologban.
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat azzal a kiegészítéssel, hogy az öner  mértéke 40ő ő  
% az összköltséghez viszonyítva.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

103/2007 (VI. 20) KT határozat 

Pályázat kiírása belterületi földutak járhatóvá tételére

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  hozzájárul  a  „belterületi  utakő  
járhatóvá tétele” elnevezés  pályázat kiírásához a jelen el terjesztésben foglalt tartalommal.ű ő
 A minimális öner  mértéke az összköltség 40 %-a. ő
A pályázat meghirdetésének helye: a helyi újság következ  száma, valamint a helyben szokásoső  
módon.

Felel s: Szarvák Imre ő
Határid : pályázati kiírásban foglaltak szerintő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő

3. NAPIREND



Jászalsószentgyörgy község közbiztonságának helyzetér lő

Szarvák Imre: elmondja, hogy a képvisel k megkapták az anyagot. Korábban volt olyan igény, hogyő  
megjelenjen a körzeti megbízott és válaszoljon a felmerült kérdésekre. Átadja a szót a rend rségő  
képvisel inek.ő

Hamar Gábor:  tájékoztatja a jelenlév ket a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban. ő
A betöltetlen álláshellyel kapcsolatban elmondja, hogy nincs olyan személy aki betöltené az üres 
állást. 

Szarvák Imre: kérdezi a betöltetlen státuszra került pályázat kiírásra:

Hamar  Gábor: elmondta,  hogy a  f kapitány megszorító  intézkedései  alapján,  bels  körb l  kellő ő ő  
megoldani  a  megüresedett  álláshely  betöltését.   Ha  máshonnan  vesznek  el  embert  ott  is  üres 
álláshely  marad.  Véleménye  szerint  vonzóbb  lenne  ez  az  állás  ha  az  önkormányzat  albérleti 
hozzájárulást, vagy egyéb támogatást tudna adni.

Szarvák Imre: elmondja, hogy a lakás és az egyéb juttatás is megoldható.

Molnár Tamás: a pályázat nem lett kiírva?

Hamar  Gábor: pályázat  kiírása  nem történt  meg,  a  f kapitány  megszorító  intézkedése  miatt  aő  
kapitányság  állományából  kellene  megoldani.  A  Jászberényi  Rend rkapitányság  40  f  hiánnyalő ő  
küzd.

Molnár Tamás: elmondja, hogy a beszámoló sok tekintetben megnyugtató. Az ellátott 5 település 
közlekedés  szempontjából  településünk  a  legveszélyeztetettebb.  Szükség  lenne  a  2  körzeti 
megbízottra is.

Dr. Tóth-Daru Péter: köszönetet mond Káplár Ferenc körzeti megbízottnak. Több milliós beruházás 
lett  végrehajtva   a  rendel ben.  Káplár  Ferenc  önként  vállalta  hogy  a  rendel  riasztása  a  sajátő ő  
mobiljára menjen. Ez is rámutat arra, hogy a rend rségnek pozitív a hozzáállása.ő

Sipos Gézáné: köszönetet mond a beszámolóért, elfogadásra javasolja. 
A közbiztonságról az emberek sokat panaszkodnak. Kéri, hogy tolmácsolják a jelenlév  rend rök,ő ő  
hogy látható jelenlétet kér a képvisel -testület. ő

Hamar  Gábor: a  látható  rend rség  biztosítva volt  korábban,  a  cél  most  a  reagáló  rend rség.  Aő ő  
közbiztonság terén a település közbiztonsági koncepcióját kell kialakítani.

Szarvák Imre: mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

104/2007 (VI. 20) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy község közbiztonságának helyzetér lő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  Jászalsószentgyörgy  község  közbiztonságánakő  
helyzetér l szóló beszámolót megtárgyalás után, elfogadta.ő

Határozatról értesülnek:  1.) Képvisel -testület tagjai H.ő



2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Rend rkapitány Jászberény ő
4.) Jegyz  H.ő

4. NAPIREND 

A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat gyámügyi és gyermekjóléti  feladatainak 2006 
évi ellátásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

105/2007 (VI. 20) KT határozat 

A  Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  gyámügyi  és  gyermekjóléti   feladatainak 
2006 évi ellátásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzatő  
gyámügyi és gyermekjóléti  feladatainak 2006 évi ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalás után 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Gyermekjóléti Szolgálat H.
3.) Gyámügyi Ügyintéz  H.ő
4.) Jegyz  H.ő

5. NAPIREND 

A Községi Könyvtár és Faluház 2006 évi közm vel dési feladatainak ellátásárólű ő

Gy r Istvánné:ő  a beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy tanúságosnak tartja.
Mit takar az információs társadalmi tanácsadó tanfolyam való részvétel. Mennyire kihasznált ez a 
tevékenység?

Müller  Attiláné: elmondta,  hogy  az  ügyfélkapu  kapcsán  a  könyvtár  az  az  intézmény  aki 
felvilágosítást nyújthat. Akinek otthon nincs internet hozzáférés az itt megoldható.

Gy r Istvánné:ő  Mik azok a hátrányok amik a teleház idekerülésével problémát jelentenek?

Müller  Attiláné: a  teleházban  a  gépek  el tt  ül  emberek  beszélnek  nem rossz  értelemben,  deő ő  
zavarják a könyvtárt használó embereket. Jobb lenne ha a teleház rész nagyobb lenne.

Molnár Tamás: véleménye szerint tartalmasabb a program mint 4-5 éve.  A teleház és a könyvtár 
ilyen körülmények között sz kös együtt. A személyi feltételek biztosítottak de a körülmények a maiű  
követelményeknek nem felelnek meg.

Tóth Miklós: napi szinten mennyien veszik igénybe a könyvtári szolgáltatást.

Müller Attiláné: a könyvtári  szolgáltatást kb. 30-an veszik igénybe. Ez nem mind kölcsönz . Aő  
kölcsönz k száma átlagosan 15-20 ember. Iskola id szakban ez több. ő ő

Sipos Gézáné: az elmúlt 2-3 évben praktikus és jó nyári programok voltak.  Az idén is lesznek ilyen 
programok?



Müller Attiláné: az idén is lesznek ilyen programok.

Szarvák Imre: mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

106/2007 (VI. 20) KT határozat 

A Községi Könyvtár és Faluház 2006 évi közm vel dési feladatainak ellátásárólű ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  Községi  Könyvtár  és  Faluház  2006  éviő  
közm vel dési feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalás után elfogadta.ű ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Községi Könyvtár és Faluház Vezet je H.ő
3.) Jegyz  H.ő

6. NAPIREND 

Karbantartási szerz dés módosításárólő

Szarvák Imre: f  cél, hogy  az önkormányzat ingatlanai rendben legyenek, meg legyenek tisztítva.ő  
Itt jelent s problémák vannak. ő
A Településfejlesztési Bizottság ülésén javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a rászorulókat az 
önkormányzat koordinációjával segíteni kell.

Gy r Istvánné:ő  A Pénzügyi Bizottság ülésén elfogadta a módosítást. Ez módosítja a költségeket?

Szarvák Imre: A karbantartásra elkülönített keret a fedezete.

Sipos  Gézáné: a  szolgálati  szerz dés  mellékleteként  az  önkormányzat  tulajdonában  lév  egyébő ő  
ingatlanokra is vonatkozzon.

Szarvák Imre: Az alábbi intézményekkel egészüljön ki a  karbantartási feladatok ellátása. Lippay 
Lajos Általános Iskola és M vészetoktatási Intézmény Rákóczi út 1., Tornaterem F  út 78., Civilekű ő  
Háza F  út 78., Egészségház F  út 92.ő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

107/2007 (VI. 20) KT határozat 

Karbantartási szerz dés módosításárólő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul a karbantartási szerz dés módosításáhoző ő  
az el terjesztésben foglaltak szerint.ő
A karbantartási feladatokat az alábbi intézményekben is ellátja:
− Lippay Lajos Általános Iskola és M vészetoktatási Intézmény Rákóczi út 1.,ű
− Tornaterem F  út 78., ő



− Civilek Háza F  út 78., ő
− Egészségház F  út 92.ő
Határid : szerz désmódosításra 2007. június 30.ő ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő

7. NAPIREND 

A Polgármesteri Hivatal szabálysértési tevékenységér lő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

108/2007 (VI. 20) KT határozat 

A Polgármesteri Hivatal szabálysértési tevékenységér lő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  Polgármesteri  Hivatal  szabálysértésiő  
tevékenységér l szóló beszámolót megtárgyalás után jóváhagyólag elfogadta.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Szabálysértési el adó H.ő
3.) Jegyz  H.ő

Szarvák Imre : 5 perc szünetet rendel el.

Szünet után.

8. NAPIREND 

Önkormányzati ingatlanok ipari célra történ  bérbeadásának meghirdetésér lő ő

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

109/2007 (VI. 20) KT határozat 

Ingatlanok bérbeadásának ipari célra történ  meghirdetésér lő ő

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete  a 2 ha 5436 m2 1901/1 hrsz  kert,ő  
2403 m2 1902 hrsz  Vásártér, valamint 1895 m2 1903 hrsz névtelen  út területekb l 15.000 m2 ipariő  
célra történ  bérbeadása meghirdetéséhez hozzájárul.ő

Határid : ő meghirdetés kezdete: 2007. augusztus 1.



meghirdetés vége folyamatos
Felel s: Szarvák Imre polgármesterő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jegyz  H.ő
3.) Irattár H.

9.  NAPIREND 

A helyi szociális ellátásokról szóló 7/2005 (IV. 27) KT rendelet módosításáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a ő
rendelettervezetben  foglaltakat  10  igen  szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotja:

8/2007 (VI. 21) KT rendelet 

A helyi szociális ellátásokról szóló 7/2005. (IV. 27) KT rendelet módosításáról

A helyi  szociális  ellátásokról  szóló  7/2005.  (IV.  27)  KT  rendelet  módosításáról  szóló  rendelet  
írásban mellékelve.

10. NAPIREND 

Pályázat  kiírása  a  „Vadascsárda”  bérbeadásáról  és  vállalkozás  keretében  történő 
üzemeltetésér lő

Szarvák  Imre: Elmondja,  hogy  a  pályázati  kiírás  az  Új  Néplapban  és  a  helyi  újságban  fog 
megjelenni.
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

110/2007 (VI. 20) KT határozat 

A „Vadascsárda” bérbeadásáról, vállalkozás keretében történ  üzemeltetésér l, hirdetmény ő ő
közzétételér lő

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete  hozzájárul a Jászalsószentgyörgy-iő  
1542/2  hrsz  alatt  felvett  1160 m2  terület  „Vadascsárda”  elnevezés  ingatlan  bérbeadásához,  aű ű  
bérbeadásról és rendeletésszer  üzemeltetésr l szóló pályázat kiírásához.ű ő
A pályázati kiírás az Új Néplapban és a Jászalsószentgyörgyi Krónikában fog megjelenni.
Határid : 2007. június 30.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jegyz  H.ő
3.) Irattár H.

11. NAPIREND 



A Zagyva-zsilipnél elhelyezked  „Agyaggödör” fenntartási és ápolási feladatai, szabadid  tóő ő  
jelleg kialakítása vállalkozás keretében történ  ellátásárólő

Tóth Miklós: elfogadásra javasolja. Jó a pályázati terv, hosszú távú, a terület ésszer  felhasználásraű  
kerül.

Gy r Istvánné:ő  A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.

Sas  Dezs  :ő  örül,  hogy  gazdája  lesz  a  területnek.  Véleménye  szerint  mindegyik  víztározónak 
gazdája kell, hogy legyen. Ha megvalósul a falunak el nyére válik. Elfogadásra javasolja.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

111/2007 (VI. 20.) KT határozat 

A Zagyva-zsilipnél elhelyezked  „Agyaggödör „ víztározó ápolási, gondozási feladatainak, ő
szabadid -tó jelleg kialakításának vállalkozás keretében történ  ellátásárólő ő

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete  hozzájárul a kizárólagos tulajdonátő  
képz  Jászalsószentgyörgy-i  1544/7  hrsz  alatt  felvett  „Agyaggödör”  megnevezés ,  víztározóő ű  
funkciót  betölt  terület  ápolási,  gondozási  feladatainak,  szabadid  tó  jelleg  kialakításánakő ő  
vállalkozás keretében történ  ellátásához – a mellékelt szerz dés tervezet szerint – és felhatalmazzaő ő  
Szarvák Imre polgármestert az Ignácz és Társa Kft-vel a szerz dés aláírására.ő

Határid : 2007. június 30.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Ignácz és Társa Kft. H.
3.) Irattár H.

12. NAPIREND 

A Lippay Lajos  Általános  Iskola  és  Alapfokú M vészetoktatási  Intézmény tornaterménekű  
felújításáról

Szarvák  Imre: tájékoztatásként  elmondja,  hogy  a  Civilek  Háza  felújítása  zajlik,  a  belső 
köm vesmunkák folynak. Tanévkezdésre elkészült  a tornaterem, és az udvar rendezése is.ű
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

112/2007 (VI. 20) KT határozat 

A  Lippay  Lajos  Általános  Iskola  és  Alapfokú  M vészetoktatási  Intézmény  ű
tornatermének felújításáról



Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete    hozzájárul  a  tornateremő  
felújításához.  A  munkálatok  végrehajtásával  a  Keskeny  Épít ipari  Kft.-t  (Jászalsószentgyörgy,ő  
Rákóczi út 21) bízza meg.
Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete   felhatalmazza  a  Polgármestert,ő  
hogy az el terjesztéshez mellékelt  tételes költségvetés szerinti  munkálatokra vonatkozóan bruttóő  
2.821.200,- Ft f összegben megbízási szerz dést megkösse.ő ő
A munkálatok befejezésének id pontja a 2007-2008 iskolai tanév kezdete.ő
A megbízott feladatok elvégzésér l átadás-átvételi jegyz könyv készül.ő ő
A kiadás fedezetét a fejlesztési tartalék biztosítja.

Határid : szerz dés megkötése: 2007. július 5.ő ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Pénzügyi Bizottság tagjai H.
2.) Képvisel -testület tagjai H.ő
3.) Irattár H.

13. NAPIREND

Belterületi utak felújítására vonatkozó tervezési és m szaki ellen ri feladatok megbízásárólű ő

Szarvák Imre: szeretné ha sszel elvégzésre kerülnének a munkák. ő
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

113/2007 (VI. 20) KT határozat 

Belterületi utak felújítására vonatkozó tervezési és m szaki ellen ri feladatok megbízásárólű ő

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete   hozzájárul,  hogy  aő  
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó útfelújítási munkálatainak, valamint a 2006. évi tavaszi belvíz 
során károsodott belterületi utak vis-maior támogatásból történ  felújításának tervez i és m szakiő ő ű  
ellen ri  feladatait  Kimák  Gyula  (5130  Jászapáti,  Kocsér  út  21.)  tervez  végezze.  Ajánlatábanő ő  
szerepl  feltételek mellett és 1.500.000,- Ft +áfa megbízási díjért.ő
A kiadás fedezete a beruházás összegéb l biztosítható.ő
A Képvisel -testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerz dést aláírja.ő ő

Határid : azonnalő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Kimák Gyula Jászapáti
3.) Szarvák Imre polgármester 
4.) Irattár H.

Szarvák  Imre: megköszöni  a  nem képvisel k  jelenlétét,  a  napirendek  megtárgyalását  zárt  üléső  
keretében folytatja.



Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester    aljegyz  ő

Tóth Gábor Tóth Miklós
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


