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Jegyz könyv ő

Készült: a Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. augusztus 29-én megtartott ülésén.ő

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Blaha Borbála,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Döm k Istvánné,ő
Gy r Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Szilágyi Péter,
Tóth Gábor,
Tóth Miklós önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Szabó Zsolt,
Vígh Miklós bizottsági kültagok,
Borbás Zoltán Városüzemeltet  Kft. Jászapáti,ő
Foglerné Kertész Erzsébet,
Liptákné Kátai Tímea Cifrapalota Óvoda Tagintézmény részér l,ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Dr. Tóth-Daru 
Péter, Sas Dezs , Sipos Gézáné bejelentette távolmaradása okát. Blaha Borbála kés bb érkezik aző ő  
ülésre. A lakosságot tájékoztatni kell, hogy kik voltak jelen ezen az ülésen, mivel nagyon fontos 
döntést  kell  most  meghozni  a  szennyvíz  és  vízm  visszavásárlásával  kapcsolatban,  a  községű  
sorsáról.
Jegyz könyvhitelesít nek Tóth Miklós és Szilágyi Péter személyét javasolja.ő ő

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

138/2007 (VIII. 29) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít  elfogadásárólő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Tóth Miklós és Szilágyiő ő ő  
Péter személyét elfogadta.

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

Szarvák  Imre: javasolja  3.  napirendként  felvenni  az  Alsójászsági  Óvodai  és  Iskolai  Központ, 
Könyvtár és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának elfogadásáról szóló el terjesztést.ő
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

- Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő
- A települési szilárd hulladék közszolgáltatás alkalmazásának tapasztalatairól
- Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ, Könyvtár és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 

okiratának elfogadásáról
- Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról
- Az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzügyi terve I. félévi végrehajtásáról



- Belterületi földutak járhatóvá tételére kiírt pályázat elbírálásáról
- Önkormányzati tulajdonú lakás felújításáról és bérbeadásáról
- A szennyvíz és vízm  üzemeltetésének jöv jér l, a vételi jogot megállapító ű ő ő

megállapodásra vonatkozó döntésr lő
- A T zoltószertár b vítése és kapubejáró építése kivitelez jének kiválasztásárólű ő ő
- Utólagos akadálymentesítési pályázat elbírálásáról
- A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII. 15) KT 

rendelet módosításáról

A  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  napirendre  tettő  
javaslatot 8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

139/2007 (VIII. 29) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

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

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

Szarvák Imre: zárt ülésen kéri megtárgyalni Kaszab Lászlóné átmeneti segély kérelmét.

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban foglaltakatő  
8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az  

alábbi határozatot hozta:

140/2007 (VIII. 29) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete zárt ülésen tárgyalja meg Kaszab Lászlóné átmenetiő  
segély kérelmét.

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

1. NAPIREND 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák Imre: elmondta, hogy a múlt hét óta folyamatosan keresik a környék lakói az Arany János 
úton  található  önkormányzati  ingatlannal  kapcsolatban.  Az  ingatlanról  el  lett  takarítva  a  gaz,  a 
környez  lakók emiatt azt hitték, hogy el lesz adva az ingatlan, mire k elmondták, hogy szívesenő ő  
megvásárolnák. Az épület sorsáról kellene dönteni. Véleményeket vár a ház sorsával kapcsolatban. 

Gy r Istvánné:ő  egyezség kell arról, hogy az ilyen rossz állapotú önkormányzati ingatlanokat le kell 
bontani. 

Szarvák Imre: az Arany János úti ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy jelenlegi állapotában 



eladni nem szerencsés, azonban ha felújításra kerül és utána lesz eladva, az jobb lehet ség. Ha a háző  
le lesz bontva, akkor üres építési telekr l beszélünk. Véleménye szerint a  veszélyes állapotot  megő  
kell szüntetni. 

Tóth  Miklós: véleménye  szerint  állagfelmérést  kellene  végeznie  egy  szakembernek  és  egy 
költségvetésre is szükség lenne, hogy érdemes-e felújítani egyáltalán. Ezzel kapcsolatban elmondta, 
hogy 70 ingatlan eladó a településen.

Szarvák  Imre: a  karbantartó  cég  vezet jével  volt  kint,  ha  szükség  van  rá,  állapotfelmérést,ő  
költségvetést is készít a cég.

Molnár  Tamás: Véleménye szerint  önálló  napirendként  kell  megtárgyalni,  el terjeszteni.  Különő  
szakért re nincs szükség. ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, miszerint a karbantartó vállalkozó véleményezze 
majd,   készítsen  költségvetést  az  Arany  J.  út  6.   található  önkormányzati  ingatlanról.  A 
véleményezés és a költségvetés készítés  határideje: 2007. október 30. 

A  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozta:

141/2007 (VIII. 29) KT határozat 

Karbantartó vállalkozó megbízásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete megbízza a Keskeny Épít ipari és Generál Kivitelező ő ő 
Kft.-t,  hogy az önkormányzat tulajdonában lév ,  Arany J.  út  6.     szám alatt  található ingatlanő  
állapotát felmérje, majd költségvetést készítsen a felújításra vonatkozóan.
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : 2007. október 30.ő

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

Tóth Miklós: javasolja, a bölcs de épületének eladását egy ingatlanközvetít  cégre rábízni. Ennek aő ő  
költsége nem nagy,  az értékesítés után bizonyos százalék az irodáé a közvetítésért. Az irodának 
nem kell értékbecslést végezni, az önkormányzat által meghatározott ár megfelel .ő

Molnár Tamás: egyetért Tóth Miklóssal, véleménye szerint táblát kell elhelyezni az ingatlanon. 

Tóth Gábor: az ingatlaniroda valószín leg tesz ki táblát.ű

Szarvák  Imre: a  Vadaszcsárdával  kapcsolatban  elmondta,  hogy  újra  meg  lett  hirdetve  az 
üzemeltetése, azonban állagmegóvást kell végezni.
Szavazásra  bocsátja  azt  a  javaslatot,  hogy  a  Polgármester  vegye  fel  a  kapcsolatot  egy 
ingatlanközvetít  céggel  a  bölcs de  épületének  meghirdetésére.  Eladási  árként  14.000.000,-  Ftő ő  
legyen megjelölve. Határid  2007. szeptember 30.ő

A  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 



tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozta:

142/2007 (VIII. 29) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  vegye  fel  aő  
kapcsolatot  ingatlanközvetít  céggel  a  bölcs de épületének értékesítésével  kapcsolatban.  Eladásiő ő  
árként 14.000.000,- forint kerüljön megjelölésre.
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : 2007. szeptember 30.ő

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

Feketéné Laczlavik Ildikó: elmondta, hogy Gajdos István megkereste, festéket ajánl fel a F  útiő  
iskolakerítés lefestésére.

Szarvák Imre: felkéri Feketéné Laczlavik Ildikót szervezze meg a festék átvételét.
Szavazásra bocsátja a két ülés között tett intézkedésekr l szóló beszámolót.ő

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

143/2007 (VIII. 29) 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.) Polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő

2. NAPIREND 

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás alkalmazásának tapasztalatairól

Borbás  Zoltán: köszönti  a  megjelenteket,  megköszöni  a  meghívást.  Elmondta,  hogy  a 
szemétszállítás aránylag jó min ségben el van végezve. A hátralékosok fennálló tartozása mintegy 3ő  
millió forint, ami 2002 óta húzódik. Egyeztetésre van szükség a hátralékkal kapcsolatban.

Szarvák Imre: a tájékoztató alapján a volt jegyz  elmondta, hogy az önkormányzat pályázaton nyertő  
egy hulladékszállító autót, a bérleti szerz dés szerint a 14 milliós bérleti díj els  részlete rendezveő ő  
lett,  azután  rendezetlen  a  fizetés.  A  fenti  tartozásokat  fedezte  a  bérleti  díj.  Ez  egy  szóbeli 
megállapodás volt. 

dr. Kovács Kornél: a behajtások azért nem elég hatékonyak, mert a tartozást nem tudják behajtani, 



nincs letiltható jövedelem. 

Szarvák Imre: további egyeztetésekkel tisztázni kell a fennálló helyzetet. 

Tóth Miklós: elmondta,  hogy több lakó kifogásolja a kukák ürítését.  Ha lehet ség van arra,   aő  
dolgozók figyelmét fel kellene hívni arra, vigyázzanak a szemetes edényekre.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testület a beszámolóban ő
foglaltakat 8 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás 
nélkül nem fogadta el

144/2007 (VIII.29) KT határozat 

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás alkalmazásának tapasztalatairól

A  Községi  Önkormányzat  képvisel -testülete  a  települési  szilárd  hulladék  közszolgáltatáső  
alkalmazásának tapasztalatairól szóló beszámolót nem fogadta el.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Városüzemeltet  Kft. vezet je Jászapátiő ő
3.) Jegyz  H.ő

Borbás Zoltán távozik az ülésr l.ő

3. NAPIREND 

Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ, Könyvtár és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 
okiratának elfogadásáról

Szarvák Imre: megkéri Molnár Tamást tájékoztasson a módosítás okáról.

Molnár Tamás: elmondta, hogy az eredeti alapító okiratban a feladatban egységesen volt megadva a 
felvehet  gyermeklétszám és az indítható csoportok száma. A fejkvótát tagintézményenként szétő  
kell  bontani.  A  csoportfinanszírozás  ellen rzése  egyszer bb  és  a  két  tagintézmény  közöttiő ű  
elszámolás is könyebb. A Cifrapalota Óvoda Tagintézmény 6 csoporttal fog indulni. 
A közoktatási törvény egy óvodai csoportba felvehet  gyerekek számát 25 f ben határozzza meg.ő ő  
Fenntartói  engedéllyel  ezt  10  %-kal  meg  lehet  haladni.  Az  Oktatási  Hivatal  további  10  %-ot 
engedélyezhet, ami 30 gyereke felvételét teszi lehet vé. ő
2008 szeptember 1-t l minden jelentkez  gyereket fel kell venni az óvodába. A csoportlétszám 5-r lő ő ő  
6-ra n , a csoportlétszám 24 f  lesz. ő ő

Foglerné  Kertész  Erzsébet: köszönti  a  megjelenteket.  Elmondta,  hogy  a  szül k  jelezték,  hogyő  
kevesebb csoportlétszámot kérnek. Ezért is szükség volt a 6. csoportra. A munkarendet úgy át tudja 
szervezni, hogy a gyermekek még pluszt is kapnak. A tárgyi eszközök fejlesztésében azonban várja 
a fenntartó segítségét. 
Minden képvisel t és a polgármestert is meghívja a kedden tartandó csoport szül i értekezletre. ő ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és ő



tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

145/2007 (VIII.29.) KT határozat 

Alsójászsági  Óvodai  és  Iskolai  Központ,  Könyvtár  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  alapító 
okirata módosításának elfogadásáról

A  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  az  ő Alsójászsági  Óvodai  és 
Iskolai Központ, Könyvtár és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirat módosítását  elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jászboldogháza községi Önkormányzat Képvisel -testüeleteő
3.) Polgármester H.
4.) Polgármester Jászboldogháza
5.) Gesztorintézmény Vezet je H.ő
6.) Jegyz  H.ő

Foglerné Kertész Erzsébet és Liptákné Kátai Tímea távozik az ülésr l.ő

4. NAPIREND 

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Gy r Istvánné:ő   a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a rendelet-tervezetben  ő
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, az alábbi rendeletet alkotja:

9/2007 (VIII. 29.) KT rendelet 

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló KT rendelet 
írásban mellékelve.

5. NAPIREND 

Az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzügyi terve I. félévi végrehajtásáról

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság az el terjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

146/2007 (VIII. 29) KT határozat 



Az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzügyi terve I. félévi végrehajtásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzügyiő  
terve I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

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

Szarvák Imre: elmondta, hogy a bels  ellen rzési és a testületi jegyz könyv el lett küldve az Államiő ő ő  
Számvev székhez, a Közigazgatási Hivatalnak valamint az Ügyészségnek. ő
10 perc szünetet rendel el.

Szünet után.

6. NAPIREND 

Belterületi földutak járhatóvá tételére kiírt pályázat elbírálásáról

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az el terjesztésben foglaltakat.ő

Szarvák Imre: javasolja, hogy amelyik utcák beadták pályázatukat, de most nem nyertek, azon utcák 
földútjai kerüljenek elegyengetésre. Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

147/2007 (VIII. 29) KT határozat 

Belterületi földutak járhatóvá tételére kiírt pályázat elbírálásáról

Jászalsószentgyörgy községi önkormányzat Képvisel -testülete az általa kiírt  belterületi  földutakő  
járhatóvá tételére vonatkozó pályázat nyertesének az alábbi utcaszakaszokat hirdeti ki.

– Liget  út  16-28-ig  számú  ingatlantulajdonosok  közösségének  pályázata,  támogatás  összege 
600.000,- Ft
M szaki tartalom 245 m útalapkészítés, melynek szélessége 3 m, vastagsága 15 cm k rétegű ő

– Liget  út  1-17-ig  számú  ingatlantulajdonosok  közösségének  pályázata,  támogatás  összege 
400.000,- Ft
M szaki tartalom 155 m útalapkészítés, melynek szélessége 3 m, vastagsága 15 cm k réteg,ű ő  
vízelvezetés biztosítása árok kiszedéssel.

Teljes kivitelezés összköltsége: 1.740.000,- Ft
M szaki tartalom: ű - a Liget utca teljes szakaszában 1200 m2, 15 cm vastag k  útalap készítéseő

- vízelvezetés biztosítása 180 m hosszan árok készítéssel az „Agyaggödör”  
   víztározóban

A munkálatok megkezdése csak a nyertesek kiértesítése után és a képvisel jük által a pályázatbanő  
megjelölt teljes összeg  sajáter  befizetésével lehetséges.ű ő
A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az útalapkészítés lebonyolításával teljeső  
körben eljárjon.
Felel s a munkálatok kivitelezéséért: Szarvák Imre polgármester ő
Határid  a munkálatok befejezésére: 2007. október 30.ő



Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő
4.) Ingatlantulajdonosok közösségének képvisel jeő

7. NAPIREND 

Önkormányzati tulajdonú lakás felújításáról és bérbeadásáról

Gy r  Istvánné:ő  a  Pénzügyi  Bizottság  azzal  a  kitétellel  fogadta  el  a  felújításra  vonatkozó 
el terjesztést, amennyiben a rend r alkalmazása megtörténik. ő ő

Szarvák Imre: nem támogatja a módosító javaslatot. Véleménye szerint mindenféleképpen fel kell 
újítani a lakást, mert úgy az állaga nem romlik.

Gy r  Istvánné:ő  a  Pénzügyi  Bizottságnak  nem volt  kifogása,  abban  az  esetben  ha  helyi  körzeti 
megbízottként kapja meg a lakást, abban az esetben nem értett vele egyett a bizottság, ha nem helyi  
rend rként kerül bérbeadásra, akkor sok a 400.000, - Ft-os felújítás. ő

Szarvák Imre: ezzel a felújítással az épület állagát óvjuk. Megkérdezi, hogy a bizottság fenntartja e 
módosító javaslatát?

Blaha Borbála megérkezett az ülésre.

Gy r Istvánné:ő  fenntartja a módosító javaslatot.

Molnár Tamás: az állagmegóvásra szükség van. Az lenne a jó ha itt lenne egy rend r. Örül, hogyő  
rendez dött a F  úti iskola környéke. ő ő

Szarvák  Imre: az  eredeti  el terjesztéshez  kiegészít  módosítást  javasol,  2  hónapos  felmondásiő ő  
id vel legyen a szerz dés aláírva.ő ő
Szavazásra  bocsátja  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát,  akkor  történjen  meg  a  felújítás  ha  helyi 
rend rként fog ideköltözni Koczok Csaba rend r. ő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testület a javaslatban ő
foglaltakat 1 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, tartózkodás  
nélkül elutasította

148/2007 (VIII. 29) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát,  miszerint  ő akkor 
történjen meg a felújítás ha helyi rend rként fog ideköltözni Koczok Csaba rend r, elutasítja.ő ő

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az eredeti el terjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a szerz déső ő  
2 hónapos felmondási id vel kerüljön megkötésre.ő



A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat a kiegészítéssel 9 igen szavazattal, ő
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:
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Önkormányzati tulajdonú lakás felújításáról és bérbeadásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  elhatározza,  hogy  a   F  út  31.ő ő  
szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakást bérbeadja 

Koczok Csaba rend r ő (Tiszaszentimre, Kör út 28.) részére, 
határozatlan id re, 2.000,- Ft/hó áron. ő
Minden rezsi költség a bérl t terheli. ő
A bérbeadás  el tt  a  lakás  felújításához és  f téskorszer sítéséhez  hozzájárul  a  képvisel -testülető ű ű ő  
max. 400.000,- Ft összegben, a karbantartási keret terhére. 
A szerz dés 2 hónapos felmondási id vel kerül megkötése. ő ő
Felel s,  a szerz dés megkötéséért és a felújításért: Szarvák Imre polgármester ő ő
Határid : 2007. szeptember 30. ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testülető
2.) Polgármester H.
3.) Koczok Csaba rend r ő

8. NAPIREND 

A szennyvíz és vízm  üzemeltetésének jöv jér l, a vételi jogot megállapító ű ő ő
megállapodásra vonatkozó döntésr lő

Szarvák Imre: kiegészítésként elmondja, hogy az el terjesztés 5. oldalán, a vastagon szedett résző  
következ  mondata az alábbiak szerint helyes: „Ez azt jelenti, hogy például egy bruttó 600,- Ft-oső  
víz- és csatorna díj mellett az önkormányzat ….”.
A határozati javaslatból lemaradt mi történik akkor, ha ez az átvétel nem valósul meg. Abban az 
esetben a további üzemeltetés a koncessziós szerz dés alapján történik. ő
A díjak kialakulásáról le van írva minden, amit a lakosság tudomására is lehet hozni.

Tóth Miklós: véleménye szerint jelent sen nem fog változni a víz- és csatornadíj. Maximum annyitő  
lehet  bevállalni,  hogy nem fog emelkedni  az  ár.  Az  üzemeltetéshez  7  ember  szükséges,  ha  az 
önkormányzat átveszi, 3 f t hagy meg a mostani állományból. Alkalomszer en, ideiglenesen lehető ű  
embereket,  gépeket  igénybe  venni.  Jöv  évt l  a  mostani  üzemeltet  10  %-os  áremelést  fogő ő ő  
végrehajtani.  Az  önkormányzati  m ködtetés  a  legjobb  megoldás.  A  200  milliós  hiteltű  
mindenféleképpen a lakóknak kell megfizetni. 

Molnár Tamás: az mellett volt, hogy az önkormányzat saját m ködtetésben üzemeltesse a vízm vet.ű ű  
A visszavételt támogatja. A falu érdekében meg kell tenni, de nagyon oda kell figyelni. 

Gy r  Istvánné:ő  most  sok  a  cs törés,  a  víz  min sége  rossz,  megfontolásra  érdemes,  hogy  mitő ő  
csinálunk. Fontos, hogy az ivóvízhálózat építését uniós pályázati lehet ségekb l oldjuk meg. Aző ő  
embereknek  fontos,  hogy  olyan legyen  a  vízdíj,  amit  el  tudnak  fogadni,  minimum 100,-  Ft-os 
csökkentésre lenne szükség. Mi van akkor, ha a cs töréseket finanszírozni kell? Ha bérbeadjuk aő  
bérl  milyen terheket ró ránk?ő

Szarvák Imre: itt nem biztos, hogy a lakosság véleménye dönt  lehet, a képvisel knek ezt be kellő ő  



vállalni. Ez a javaslat a lehetséges legrosszabb lehet séget mutatja. Most a rácsatlakozás 30%-os. ő

Vígh Miklós: azt kell rangsorolni, hogy mit akarunk megvalósítani az elkövetkez  id ben.ő ő

Szarvák Imre: véleménye szerint az ivóvízhálózat cseréjét 100 millió forintból ki lehet hozni.   A 
200 milliós hitel mellett még talán más beruházás önrészét is meg lehet oldani.
Mivel  nem  volt  több  hozzászólás  név  szerinti  szavazást  rendel  el  a  Szervezeti  és  M ködésiű  
Szabályzat 31. §. értelmében.

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  6  igen  szavazattal,  3  nem  szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határoza tot hozta:
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Név szerinti szavazásról

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete a név szerinti szavazásra tett javaslatot elfogadta.ő

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

Szarvák Imre : szavazásra bocsátja az eredeti  el terjesztésben foglaltakat azzal  a kiegészítéssel,ő  
hogy amennyiben az átadás  meghiúsul  ,  abban az esetben a további  üzemeltetés a  koncessziós 
szerz dés alapján történik.ő

Szarvák Imre igen
Blaha Borbála igen
Feketéné Laczlavik Ildikó igen
Döm k Istvánnéő igen
Gy r Istvánné ő igen
Molnár Tamás igen
Szilágyi Péter igen
Tóth Gábor igen
Tóth Miklós igen 

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben és a kiegészítésben foglaltakat 9 igen ő
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag  
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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A víz-és szennyvízm  üzemeltetésének jöv jér l az arra vonatkozó vételi jog gyakorlásárólű ő ő

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzatának  Képvisel -testülete  elhatározza,  hogy  a  2007.ő  
január  29-én  kelt  a  Délvíz  Zrt.-vel  (székhely  7754  Bóly,  H sök  tere  12.  ,  cégjegyzékszáma:ő  
0210060322)  kötött  vételi  jogot  megállapító  megállapodásban  (továbbiakban  megállapodás) 
rögzítettek  szerint  vételi  jogot  gyakorol  az  abban  szerepl  és  értend  Koncessziós  Társaságő ő  
megvásárlására a megállapodásban szerepl  feltételek mellett. ő
Az  üzemeltetés  átvételének  és  az  üzletrész  ellenértékének  kifizetése  és  a  vételi  szerz déső  
aláírásának napja:  legkés bb 2007. december 31. ő



A konkrét üzemeltetési feltételek id pontjának közlése: 2007. szeptember 30. ő

A képvisel -testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert, hogy a  megállapodás alapján aző  
önkormányzat  szándékát  továbbítsa  a  Délvíz  Zrt.  felé,  a  visszavásárlási  eljárásban  és  a  víz-és 
csatorna szolgáltatás új üzemeltetésének megszervezésében teljes jogkörben eljárjon. 
Amennyiben az átadás meghiúsul , abban az esetben a további üzemeltetés a koncessziós szerz déső  
alapján történik.

Felel s: Szarvák Imre polgármesterő
Határid : Folyamatos, illetve 2007. szeptember 30. és december 31.ő

Határozatról értesülnek:   1. Szarvák Imre polgármester, Helyben
      2. Délvíz Zrt., Bóly
      3. dr. Kovács Kornél jegyz , Helybenő
      4. Képvisel -testület tagjai, Helyben ő
     

Tóth Gábor távozik az ülésr l.ő

9. NAPIREND

Kivitelez  kiválasztása T zoltószertár b vítése és kapubejáró építése beruházáshoző ű ő

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság Szarvák Mihály pályázatát támogatja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és ő
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Kivitelez  kiválasztása T zoltószertár b vítése és kapubejáró építése beruházáshoző ű ő

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  CÉDE  támogatásbólő  
megvalósuló, Jászalsószentgyörgy Rákóczi út 19/c. szám alatt található T zoltószertár b vítése ésű ő  
kapubejáró építése kivitelezési munkálataira

Szarvák Mihály egyéni vállalkozót (Jászalsószentgyörgy, Pet fi út 28.)ő
bízza meg az általa benyújtott árajánlat szerint. 
Elhatározza továbbá, felel s m szaki vezet nek megbízza ő ű ő

Gattyán István (Jászberény, Kakukk út 3.) tervez t,ő
80.000,- Ft +Áfa megbízási díjjal.
Felhatalmazza a Polgármestert, a kivitelez i és m szaki ellen ri szerz dés aláírására. ő ű ő ő
Határid : 2007 szeptember 5.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai Hő
2.) Polgármester H.
3.) Szarvák Mihály H.
4.) Gattyán István Jászberény
5.) Jegyz  H.ő



10. NAPIREND

Utólagos akadálymentesítési pályázat beadásáról

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és ő
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Utólagos akadálymentesítési pályázat beadásáról

A  Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete   126ő /2007  (VIII.1.)  KT 
határozatával elfogadta a pályázati beruházás megvalósításának szándékát a Jászalsószentgyörgy-i 
Cifrapalota Óvoda (Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ Tagintézménye 2007. augusztus 21-t l)ő  
épületének akadálymentesítésére. 
A pályázat költségvetése legfeljebb 11.111.111,- Ft, melynek önrésze legfeljebb 1.111.111,-Ft, amely 
rendelkezésre áll a költségvetési rendeletben elkülönített fejlesztési tartalék terhére.
A  2/2007.  KT  rendelet  felújítási  és  felhalmozási  kiadásai  ezen  összeggel  megnövekszik  és  a 
beruházási céltartalék ugyan ezzel az összeggel csökken.
Határid : 2007. szeptember 14.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjaiő
2.) Szarvák Imre polgármester 
3.) Aditus Kft.
4.) Jegyz  H.ő

11. NAPIREND

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII. 15) KT 
rendelet módosításáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a rendelet-ő
tervezetben foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII. 15) KT 
rendelet módosításáról
(A 10/2007 (VIII.29) KT rendelet írásban mellékelve)

Tóth Miklós: az önkormányzati intézmények csatornához való csatlakozási munkáira pályázat lesz 
kiírva, vagy a karbantartási feladatokat ellátó végzi majd el? Az id járás miatt el kellene indítani.ő

Szarvák  Imre: ez  minimum,  hogy  el  tudja  végezni  a  karbantartó  vállalkozó,  de  lehet  kérni 
költségvetést, hogy lássuk a költségeket. 
Rövid id n belül újabb tájékoztatást fog kapni a lakosság a hatályos jogszabályok január 1-t l úgyő ő  
rendelkeznek,  hogy  akinek  a  háza  el tt  elmegy  a  gerincvezeték  az  köteles  elszámolni  aő  
szennyvizével. Hol helyezte el, mennyit szállíttatott.
Mivel nem volt több hozzászólás zárt ülésen folytatja a napirendek megtárgyalását.



Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester         jegyz  ő

Szilágyi Péter Tóth Miklós
jegyz könyvhitelesítő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


