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Jegyz könyvő

Készült: a Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. augusztus 1-jén megtartott ülésén. ő

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester
Blaha Borbála,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömök Istvánné,
Gy r Istvánné,ő
Molnár Tamás, 
Sas Dezs ,ő
Sipos Gézáné,
Szilágyi Péter, 
Tóth Miklós, 
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel  ő
dr. Kovács Kornél aljegyző
Keskeny Attila
Keskeny Ambrus
Kecskés Katalin jegyz könyvvezető ő

Szarvák Imre polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 
Tóth Gábor bejelentette távolmaradása okát. Jegyz könyvhitelesít nek javasolja Dömök Istvánné éső ő  
Feketéné Laczlavik Ildikó személyét.

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

119/2007. (VIII.01.) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít  elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyv hitelesít nek Feketéné Laczlavik Ildikóő ő ő  
és Dömök Istvánné személyét elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai Helybenő
2.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre polgármester: napirend kiegészítésként javasolja 8. napirendként felvenni zárt ülésen a 
Cifrapalota  óvoda megszüntetését  és  a  két  ülés  közötti  tájékozatót  két  témában szóban kívánja 
kiegészíteni. Kéri a napirend kiegészítését az alábbiak szerint. 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő
Tervez  megbízására benyújtandó pályázatokhoző
A „Vadascsárda” bérbeadására és vállalkozás keretében történ  üzemeltetésre kiírt ő

pályázat elbírálására
A Zagyva-zsilipnél elhelyezked  „Agyaggödör” fenntartási- és ápolási feladatai, ő
szabadid -tó jelleg kialakítása vállalkozás keretében történ  ellátásáról szóló ő ő
szerz dés-tervezet módosításáraő



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

120/2007. (VIII.01.) KT. határozat 

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

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai, Helybenő
2.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre polgármester: Zárt ülésen kívánja megtárgyalni a Jászalsószentgyörgy Önkormányzat 
Vízm veket Üzemeltet  Szervezet vezet i feladatai ellátásának megbízásáról szóló el terjesztést, aű ő ő ő  
jegyz i  pályázat  elbírálásáról  szóló  el terjesztést,  fellebbezés  elbírálását,  valamint  8.  napirendiő ő  
pontként kéri felvenni a Cifrapalota Óvoda megszüntetését.

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

121/2007. (VIII.01.) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testület  zárt  ülés  tárgyalja  meg  a  Jászalsószentgyörgyő  
Önkormányzat Vízm veket Üzemeltet  Szervezet vezet i feladatai ellátásának megbízásáról szólóű ő ő  
el terjesztést, a Jegyz i pályázat elbírálásáról szóló el terjesztést, fellebbezés elbírálását, valamint aő ő ő  
Cifrapalota Óvoda megszüntetésér l szóló el terjesztést.ő ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai, Helybenő
2.) Irattár, Helyben

1. NAPIREND  

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák Imre polgármester: az Önkormányzat költségvetési számláján lév  pénzeszközb l  30ő ő  
millió forintot lekötött 1 hétre az Önkormányzat, melynek kamata 37.685.- Ft.

Szarvák Imre polgármester: felolvasta az írásos kiegészítést, amely a következ .ő



Tisztelt Képvisel k, egyéb megjelentek!ő

A  félreértések  elkerülése  érdekében  szeretném  tisztázni  az  elmúlt  id szak  egyik  eseményéhező  
kapcsolódó, egyes képvisel  -és bizottsági tagok által is keltett negatív hangulatot, melynek tartalmaő  
egészen  a  személyemet  érint  rágalmazásra  irányuló  megjegyzésig  fajult.  Most  szeretnémő  
elmondani  a  Tisztelt  Képvisel -testület  el tt  a  rádióban  elhangzottak  valós  körülményeitő ő  
személyemet érint en. ő
Július 21-22-én töltöttem a nyári szabadságomat a Balatonnál. Indulás el tt kértek fel a Kossuthő  
Rádiótól egy interjúra a magas víz- és csatornadíjakkal kapcsolatban. Személyes interjú adására 
nem volt lehet ségem, mert elutaztam. Telefonon keresztül nem tartottam célszer nek nyilatkozatotő ű  
adni, mivel err l a módról negatív tapasztalataim vannak a sajtó részér l. Így felajánlottam, hogyő ő  
szabadságom letöltése után - 3 nap eltelte után – készségesen állok a rádió rendelkezésére. Erre azt 
a  választ  kaptam a  rádió képvisel jét l,  hogy az  interjú  két  nap  múlva kerülne  adásba,  így  aző ő  
valószín leg meghiúsul. A negatív tapasztalatom beigazolódott azzal, hogy az üggyel kapcsolatbanű  
egyes  lakosokkal  és  a  volt  polgármesterrel  készült  riport,  és   annak  közlése,  hogy  én  nem 
nyilatkoztam, csak egy héttel kés bb került m sorba július 27-én, a megbeszéltekkel ellentétben.ő ű  
Beigazolódott  az  is,  hogy  hasonlóan  az  id pont  megd léséhez,  a  rövid  telefonon  esetlegesenő ő  
elmondott véleményem is valószín leg „kiforgatva” a sajtó áldozatául esett volna. ű
A rádió nem mondott valósat és egy szerencsés döntést hoztam, mely szerintem a lehet  legjobbő  
volt abban a helyzetben. 
A magas díjak kialakulásának körülményeivel kapcsolatos tájékoztatás a korábbi polgármester és 
Képvisel -testület koordinálásával nem volt elégséges és megfelel .ő ő
A  jelenlegi  díjak  nagy  mértékének  kialakulása  egyértelm en  az  el z  ciklus  önkormányzatiű ő ő  
vezet inek döntései alapján születtek, ezek vitathatatlanok. Ebben az id szakban bármelyik akkoriő ő  
képvisel nek  joga  és  lehet sége  volt  a  beruházás  valamennyi  iratába,  dokumentációjábaő ő  
beletekintenie,  beleértve  a  jelenlegi  képvisel ket  is,  akiket  közben  választottak.  A  kialakultő  
információhiányos állapot szinte teljes feloldása az új önkormányzatra és jómagamra maradt, ami 
nem jelent mást, mint mások döntéseinek kommunikálását a lakosság felé. 
Az országos nyilvánosság helyett fontosnak tartottam, az érintettek, a helyi lakosok tájékoztatását a 
témával kapcsolatban.
Ennek érdekében a választások után rövid id  elteltével vizsgálat lefolytatására tettem javaslatot,ő  
melyet a testület támogatott. A vizsgálatban jómagam is részt vettem, és az alpolgármesterek is. 
Ezzel egyidej leg zajlott a beruházás és lezárása, a kivitelez vel sok egyeztetést tartottunk, melyenű ő  
az  alpolgármesterek  kivétel  nélkül  részt  vettek.  A  vizsgálat  lezárultával  értékeléseimben 
elmondtam,  hogy  a  vonatkozó  jogszabályi  háttér  figyelembevételével  további  vizsgálatok 
lefolytatását  nem tartom indokoltnak.  Egyik legfontosabb megállapításom a következ ,  politikaiő  
jelleg  megállapítás volt:ű
A község  akkori  vezet i  egy  olyan  monumentális  beruházásban  kívántak  részt  venni,  melyhező  
gazdaságilag az önkormányzat költségvetése nem tudott feln ni. Ez egyenesen jelentette azt, hogy aő  
beruházásban való részvétel  eredményeként,  így vagy úgy, a  projekt  önrésze  legnagyobb részét 
közvetve vagy közvetlenül a lakosok fogják megfizetni. Mint ismeretes, ezért magasak a díjak. 
A képvisel kt l egyéb konkrét indítvány nem érkezett további vizsgálódásra. ő ő
Ezek után a helyi lakosokat minden háztartásba eljuttatott, érhet  és világos, írásos tájékoztatóbanő  
aláírásommal  ellátva  értesítettem  a  beruházás  és  a  magas  díjak  kialakulásának  legfontosabb 
körülményeir l, és egyben falugy lést hívtam össze a témában, ahol több százan vettek részt. ő ű

A fenti  tények tudatában ma legfontosabb célom,  hogy azon dolgozzunk,  hogy más  formában, 
esetleg némileg mérsékelt díjakkal üzemeltessük a víz- és csatornam vünket. Erre lehet séget ad az,ű ő  
hogy sikerült egy „opciós szerz dést” aláírnom a jelenlegi üzemeltet vel. Tudni kell azonban, hogyő ő  
ez a lehet ség csak egy nagy érték  üzemeltetési jog visszavásárlását rejti magában, és azt nemő ű  



szabad figyelem kívül hagyni. 
Mint az el bb említettem, többen, köztük képvisel k és bizottsági tagok is sérelmezték, hogy nemő ő  
nyilatkoztam  a  magas  vízdíjak  kialakulásáról,  annak  körülményeir l.  Egyesek  ezt  részemreő  
szemrehányóan  kinyilvánították,  a  nyilatkozatadás  körülményeit  nem  ismerve,  és  szándékos 
információ elfojtásnak tekintették. 
Van olyan képvisel , aki telefonon történ  beszélgetésünk alkalmával személyemre irányulóan olyanő ő  
megjegyzést tett, miszerint a beruházással kapcsolatos értékelésem, véleményem és a szóban forgó 
interjú  összefüggésbe hozható  azzal,  hogy engem a beruházással  kapcsolatban megfélemlítettek 
vagy megvesztegettek. 
Kijelentettem, hogy saját tevékenységem tisztázásáért vállalom a felel sséget, de minden egyesnekő  
vélt rágalmat elutasítok erkölcsileg és jogilag is. 
Összefoglalva az el bbieket kijelentem, hogy a község érdekeiért és a település élhet bbé tételéértő ő  
munkálkodom,  segítségemet  készséggel  ajánlottam  fel,  amikor  a  lelkes  támogatók  felkértek  a 
polgármesteri tisztségre – melyet ma is nagy megtiszteltetésnek könyvelek el. 
Ma  is  kiemelt  és  legf bb  célom,  hogy  a  múlt  hiányosságaival  együtt,  de  a  jöv be  tekintve,ő ő  
programszer en, közösen oldjuk meg községünk valós problémáit. ű
Ehhez  továbbra  is  kérem  az  ehhez  tartozó  programot  támogatók  segítségét,  a  jó  célok 
megvalósításához, az „élhet bb Jászalsószentgyörgyért” munkálkodáshoz. ő

Köszönöm, hogy meghallgattak

Gy r Istvánné:ő  Berényi Judittal való egyeztetésr l érdekl dik.ő ő

Szarvák Imre: általános egyeztetés volt a Faluházról.

Sas Dezs :ő  Védelem Holding Kft-vel milyen megállapodást született? 

Szarvák Imre: egy átfogó biztonságtechnikai koncepciót kell kidolgozni és ütemezve megvalósítani.

Sas Dezs : ő Más biztonságtechnika cég nem jelzett? 

Szarvák Imre polgármester: más biztonságtechnika cég nem jelzett. Velük vette fel a kapcsolatot. 
Szerz déskötés el tt árajánlatokat kérne be.ő ő

Molnár  Tamás: véleménye  szerint  elég  kellemetlen  a  képvisel k  helyzete  és  az  volt  az  el ző ő ő 
ciklusban is. Olyan kép kezd kialakulni, hogy mindenért csak a képvisel k hibásak.  A képvisel kő ő  
szerinte azért vannak, hogy egy felel s polgármester és egy jegyz  által el készített professzionáliső ő ő  
anyag alapján  mondjanak véleményt.  A testület  felel sségteljesen  tudjon dönteni.  A szennyvíz-ő
beruházás   folyamatának  lebonyolítására  komoly  cégeket  bízott  meg  az  Önkormányzat  súlyos 
milliókért. Olyan anyagok vannak, melyeknek a mélyebb megismerése professzionális ismereteket 
igényel. 2005 november 9-én derült ki a Németh úr által prezentált költségvetésb l, hogy hiányzikő  
200 millió forint. 

Szerinte egy pert megér a szakért i vélemény, az ami oda le van írva. Nem azért annyi a vízdíj, mintő  
ahogy az a Néplapban megjelent, miszerint a képvisel -testület eddig nem volt hajlandó emelni aő  
vízdíjakat,  mivel  az  alapdíjat  az  el z  képvisel -testület  szavazta  meg,  tehát  emelt  vízdíjat.  Aő ő ő  
képvisel -testület  meg  volt  vezetve.  Szerinte  Jászalsószentgyörgy  is  oda  fog  jutni,  mint  Gyulaő  
Önkormányzata, hogy az alapítványon és a lakástakarékon megfuttatott önrészt vissza kell fizetni az 
államnak kett s állami támogatás miatt, tegnapi hír, rádió háromnegyed hatkor. ő



Sipos  Gézáné:  a  jelenlegi  Képvisel -testület  megrendelt  egy  bels  ellen rzést,  átvilágítást,  aő ő ő  
jelentést  elfogadta  a  képvisel -testület.  Ügyvéd  barátja  elmondta,  hogy  mivel  a  képvisel -ő ő  
testületnek tudomása van a bels  ellen rzési  jegyz könyv tartalmáról,  és  mégsem tesz semmit,ő ő ő  
ezáltal  b npártolással  vádolhatják  a  testületet,  melynek  büntetése  egyt l  öt  évig  tartóű ő  
szabadságvesztés.

Molnár Tamás: egyetért Sipos Gézánéval a képvisel k valóban b npártolást hajthat végre,  mivelő ű  
birtokukban van a dokumentáció és mégsem cselekszenek. 

Sas Dezs :ő  egyetért Sipos Gézánéval és Molnár Tamással. Tagja volt az el z  képvisel -testületnek,ő ő ő  
sokszor mondta, hogy k  nem jogászok, nem olvassák a közlönyöket, ezért tisztességesen kellettő  
volna ket tájékoztatni, mely tájékoztatás elmaradt, félrevezették ket, nem azért vannak itt, hogyő ő  
félretájékoztassák ket.ő

Szarvák  Imre  polgármester: Az  Önkormányzatok  dokumentált  döntéseinek  törvényességi 
felülvizsgálatát a közigazgatási hivatal végzi. Amennyiben törvénysértést észlel, köteles az el szörő  
az Önkormányzat, majd amennyiben az nem szünteti meg a törvénysértést, a bíróság felé jelezni. 
Politikai felel sségen lehet vitatkozni.ő

Molnár Tamás: Javasolja, hogy azokat a hangfelvételeket amik az üléseken elhangzottak, leltárba 
vegyék pecséttel legyenek ellátva és páncélszekrényben legyenek elhelyezve.

Szarvák Imre: a képvisel -testületi jegyz könyvek el vannak küldve a Közigazgatási Hivatalhoz,ő ő  
ezáltal törvényesség szempontjából át vannak vizsgálva.

Dr. Tóth – Daru Péter: tekintettel arra, hogy felmerült b ncselekmény gyanúja jelezni kell a bíróságű  
vagy  a  Közigazgatási  Hivatal  felé,  hogy  vizsgálja  meg  szakért  alapján,  és  nyilatkozatotő  
fogalmazzon  meg  a  képvisel -testület  a  szennyvíz-beruházással  kapcsolatosan,  amelybenő  
elhatárolódik a korábbi döntésekt l, és amit prezentál a sajtó felé.ő

Sipos Gézáné: javasolja, hogy a bels  ellen rzési jelentést küldjék el az Állami Számvev széknekő ő ő  
felülvizsgálatra.

Molnár Tamás: támogatja a Számvev széki kezdeményezést.ő

Feketéné Laczlavik Ildikó: véleménye szerint ez egy súlyos döntés, mert az önkormányzat ellen fog 
szólni. A beruházás még nincs lezárva, nincs meg a kell  számú rákötés, nagyon nehéz helyzetbenő  
van  az  Önkormányzat.  Nem  érti,  miért  kell  további  terheket   az  Önkormányzatra  szabadítani,  
ellenkez leg, védeni kellene az Önkormányzatot. Mindenki vállalja saját döntéseiért a felel sséget,ő ő  
a  szaktanácsadók  is.  A  jelentés  tele  van  kérd jelekkel.  A  beruházás  lezárultával  egyébként  iső  
várható az Állami Számvev szék vizsgálata. A rákötések szorgalmazása az Önkormányzat érdeke.ő

Sipos Gézáné: figyelmezteti a polgármestert, hogy elhangzott egy javaslat a részér l és kéri, hogyő  
bocsássa szavazásra.

Szarvák  Imre  polgármester: Sipos  Gézáné  türelmét  kéri,  mivel  szeretne  minden  véleményt 
meghallgatni a képvisel k részér l.ő ő

Blaha Borbála: nem ért  egyet Feketéné Laczlavik Ildikóval, t  a lakosság választotta  meg, nemő  
érdekli  az önkormányzat  helyzete ilyen szempontból,  nem volt  benne az el z  testületben,  nemő ő  



tudja, hogy törvényesen m ködött-e minden. Küldjék el a dokumentumot további vizsgálatra.ű

Szarvák  Imre  polgármester:  a  napirendnél  elhangzott  bizonytalanságok   tisztázása  miatt  és 
mindenki megnyugvása miatt  Sipos Gézáné javaslatát  meger sítve javasolja,  hogy küldjék el aző  
Állami  Számvev széknek,  az  ügyészségnek  és  a  Közigazgatási  Hivatal  részére  a  szennyvíz-ő
beruházás bels ellen rzési dokumentációt. ő ő

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

122/2007. (VIII.01.) KT határozat 
Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  szennyvíz-beruházás  bels  ellen rzésiő ő ő  
dokumentációt az Állami Számvev széknek, az ügyészségnek és a Közigazgatási Hivatal részéreő  
megküldi törvényességi felülvizsgálat céljából.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai, Helybenő
    2.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre polgármester: Javasolja,  hogy a polgármester és a jegyz  dolgozzon ki egy olyanő  
szabályzatot, amely a hangfelvételek tárolásáról szól. 

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

123/2007. (VIII.01.) KT határozat 
Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  a  képvisel -testületi  ülésen  készültő ő  
jegyz könyvekr l és hangfelvételekr l a polgármester és a jegyz  szabályzatot dolgoz ki.ő ő ő ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai, Helybenő
    2.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre  polgármester: Javasolja,  hogy  a  Képvisel -testület  közbeszerzési  feladatainakő  
el készítésének,  szervezésének  és  megvalósításának  feladatait  és  hatáskörének  ruházza  át  aő  
polgármesterre.

 A Községi Önkormányzat a Képvisel -testülete az ő
 el terjesztésben foglaltakat 11 igen szavazattal, ellenszavazat ő
 és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

124/2007. (VIII.01.) Képvisel -testületi határozat ő

A  Képvisel -testület  közbeszerzési  feladatainak  el készítése,  szervezése  és  megvalósításaő ő  
feladatainak és hatáskörének átruházásáról



Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  közbeszerzési  szabályzata  IV.ő  
fejezet (A közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendje) 5.2. pontja alapján a Jászalsószentgyörgy 
község belterületi útjainak felújítására kiírt egyszer , nemzeti közbeszerzési eljárás (becsült értéke:ű  
67.228.333.- Ft + ÁFA, azaz hatvanhétmillió-kett százhuszonyolcezer-háromszázharminchárom Ftő  
+  Áfa)  feladatainak el készítése,  szervezése  és  megvalósítása  feladatait  és  hatáskörét  átruházzaő  
Szarvák Imre polgármesterre.

Határid : 2007. augusztus 5.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármesterő

Szarvák Imre polgármester: mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja  a két ülés között 
tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr l szóló beszámolót.. ő ő

 A Községi Önkormányzat a Képvisel -testülete az ő
 el terjesztésben foglaltakat 11 igen szavazattal, ellenszavazat ő
 és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

125/2007. (VIII.01.) KT határozat 
Két ülés között tett intézkedésekr lő

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, Helybenő
    2.) Irattár, Helyben

2. NAPIREND  

Tervez  megbízásárólő

Szarvák Imre polgármester: Az el terjesztést a képvisel k írásban megkapták szóban nem kívánjaő ő  
kiegészíteni.

Gy r  Istvánné:ő  A  Pénzügyi  Bizottság  és  a  Településfejlesztési  Bizottsága  az  el terjesztéstő  
megvitatta, Pap Tibor tervez  mérnök pályázatát elfogadta.ő

Szarvák Imre polgármester: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

 A Községi Önkormányzat a Képvisel -testülete az ő
 el terjesztésben foglaltakat 11 igen szavazattal, ellenszavazatő  

és  tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

126 /2007. (VIII.01.) Képvisel - testületi határozat ő

A  jászalsószentgyörgyi  Cifrapalota  Óvoda  (Alsójászsági  Óvodai  és  Iskolai  Központ 



tagintézménye   2007.  augusztus  21-t l)  épületének  akadálymentesítésére  vonatkozóő  
tervdokumentáció elkészítésér lő

Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  elfogadja  a  pályázati  beruházáső  
megvalósításának szándékát az ÉAROP-ban,  felhatalmazza a polgármestert  a  tervez i  szerz déső ő  
megkötésére  Pap  Tibor  építésszel.  Megállapítja,  hogy  a  tervezési  díj  180.000.-  Ft  +  ÁFA,  

azaz száznyolcvanezer forint, amely rendelkezésre áll 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. 

Határid :  2007. augusztus 05.ő
Felel s:  Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 

1. Szarvák Imre polgármester, Helyben
2. Képvisel -testület tagjai, Helybenő
3. Pap Tibor tervez  mérnökő

  A Községi Önkormányzat a Képvisel -testülete az ő
 el terjesztésben foglaltakat 11 igen szavazattal, ellenszavazatő
 és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

127 /2007. (VIII.01.) Képvisel - testületi határozat ő

A  jászalsószentgyörgyi  Lippay  Lajos  Általános  Iskola  és  Alapfokú  M vészetoktatásiű  
Intézmény  (Alsójászsági Óvodai és Iskolai központ gesztorintézménye  2007. augusztus 21-t l)ő  
épületének akadálymentesítésére   vonatkozó tervdokumentáció elkészítésér lő

Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a pályázati ő beruházás 
megvalósításának szándékát az ÉAROP-ban, felhatalmazza a polgármestert a tervez i  szerz déső ő  
megkötésére  Pap  Tibor  építésszel.  Megállapítja,  hogy  a  tervezési  díj  780.000.-  Ft  +  ÁFA,  

azaz hétszáznyolcvanezer forint, amely rendelkezésre áll 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. 

Határid :  2007. augusztus 05.ő
Felel s:  Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 

1.   Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.   Képvisel -testület tagjai, Helybenő
3. Pap Tibor tervez  mérnökő

 
3. NAPIREND  

A „Vadascsárda” bérbeadására és vállalkozás keretében történ  üzemeltetésre kiírt  ő
pályázat elbírálására



Szarvák Imre polgármester: Véleményeket, hozzászólásokat kér a napirenddel kapcsolatban.

Gy r Istvánné pénzügyi bizottsági elnök:ő  A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság módosító 
javaslatként javasolja a pályázat eredménytelenné nyilvánítását és új pályázat kiírását.
Az  eredménynyilvánítás  f  indoka  az,  hogy  pályázati  kiírás  nem  volt  eléggé  széles  körbenő  
meghirdetve.
Az új pályázat kiírását az alábbi módosításokkal javasolja meghirdetni.
A pályázó biztosítást köteles kötni az épületre, a befektetett eszközökre nem nyújtható be kárigény, 
abban az esetben, ha felmondja a szerz dést.  A pályázat az Új Néplapban jelenjen meg még kétszerő  
és  tegyék fel az internetre a község honlapjára,  a vállalkozó által benyújtott költségvetés a bérleti 
szerz dés melléklete legyen az új  kiírásban, szintén a melléklete legyen a szerz désnek egy aző ő  
épületr l  készült  fotó.  Az  újságban  és  az  interneten  a  megjelenése  augusztus  15-t l  történjen,ő ő  
melynek beadási határideje 60 nap.

Szarvák  Imre  polgármester:  Nagyon  sokan  megkerestek,  azzal  kapcsolatban,  hogy  nagyon 
örülnének, hogy ha a „Vadascsárda” minél hamarabb beindulna, megnyílna. 
Nem  nagyon  van  a  lakosság  számára  olyan  helyszín,  ahol  szórakozási,  pihenési,  vendéglátó 
szolgáltatási  tevékenységet igénybe vehetnének. A pályázat szerinte széles körben 30 napig volt 
meghirdetve az Új Néplapban és a helyi újságban. A benyújtott pályázat színvonalas, hiánytalan, 
ezért nem javasolom a Bizottságok módosító javaslatát elfogadásra és nem javaslom az új kiírást, 
hanem  javaslom  a  pályázat  eredményes  lezárását  és  Keskeny  Kft.-vel  szerz dés  megkötését  aő  
település fejl dése és lakosai érdekében. ő

  A Községi Önkormányzat a Képvisel -testülete az ő
  javaslatot 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  
  tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: 

128/2007. (VIII.01.) Képvisel -testületi határozat ő
Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  „Vadascsárda”  bérbeadására  és  vállalkozáső  
keretében történ  üzemeltetésre  kiírt  pályázat  elbírálásával  kapcsolatban arról  határoz,  hogy aző  
egyedüli  pályázó  Keskeny  Kft.  pályázatát  nem  fogadja  el  és  a  pályázatot   eredménytelennek 
nyilvánítja és új pályázat kiírásáról dönt a következ  feltételekkel, változásokkal az eredeti kiíráshoző  
képest: 
A döntés f  indoka az, hogy a pályázat nem volt elég széles körben meghirdetve.ő
A pályázó biztosítást köteles kötni az épületre, a befektetett eszközökre nem nyújtható be kárigény, 
abban az esetben, ha felmondja a szerz dést. A pályázat az Új Néplapban jelenjen meg még kétszerő  
és tegyék fel az internetre, a vállalkozó által benyújtott költségvetés a bérleti szerz dés mellékleteő  
legyen az új kiírásban, szintén a melléklete legyen a szerz désnek egy az épületr l készült fotó. Aző ő  
újságban és az interneten a megjelenése augusztus 15-t l történjen, melynek beadási határideje aző  
els  megjelentést l számított 60 nap.ő ő

         
Határozatról értesülnek: 1. Képvisel -testület tagjai, Helybenő

2. Irattár, Helyben
3. Keskeny Kft. ,Helyen

4. NAPIREND  



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

szerz dés-ő tervezet módosítására

Gy r Istvánné:ő  A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre polgármester: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

  A Községi Önkormányzat a Képvisel -testülete az ő
  el terjesztésben foglaltakat 11 igen szavazattal, ellenszavazat ő

 és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

129/2007. (VIII.01.) Képvisel -testületi határozat ő

A  Zagyva-zsilipnél  elhelyezked  „Agyaggödör”  víztározó  ápolási-gondozási  feladatainak,ő  
szabadid -tó  jelleg  kialakításának  vállalkozás  keretében  történ  ellátássáról  szóló  szerz dés-ő ő ő
tervezet módosításáról

Jászalsószentgyörgy község önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul a kizárólagos tulajdonátő  
képz  jászalsószentgyörgyi 1544/7 hrsz. alatt felvett „Agyaggödör” megnevezés , ő ű víztározó 
funkciót  betölt  terület  ápolási-gondozási  feladatainak,  szabadid -tó  jelleg  kialakításánakő ő  
vállalkozás keretében történ  ellátásáról szóló szerz dés- tervezet módosításához és felhatalmazzaő ő  
Szarvák Imre polgármestert az Ignácz és társa Kft.-vel a módosított szerz dés aláírására.ő

Határid : 2007. augusztus 31. ő
Felel s: Szarvák Imre polgármesterő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai, Helybenő
2.) Ignácz és társa Kft.
3.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre polgármester: megköszöni a nem képvisel k jelenlétét, a napirendek megtárgyalásátő  
zárt ülés keretében folytatja.

Blaha Borbála távozik az ülésr lő

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester      aljegyző

Dömök Istvánné Feketéné Laczlavik Ildikó
önkormányzati képviselő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesítő ő


