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Jegyz könyv ő

Készült: a községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. szeptember 12-én megtartott ülésén.ő

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester
Blaha Borbála,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Döm k Istvánné,ő
Gy r Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Sas Dezs ,ő
Sipos Gézáné,
Szilágyi Péter,
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
Vígh Miklós bizottsági kültag,
Keskeny Attila vállalkozó,
Bobák Nóra Jászsági Többcélú Társulás részér l,ő
Tarnai Mihály,
Muhari Zoltán igazgató-jelöltek,
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 11 képvisel b lő ő  
10 jelen van, Tóth Gábor nem jelezte távolmaradása okát.
Jegyz könyvhitelesít nek Feketéné Laczlavik Ildikó és Sas Dezs  személyét javasolja.ő ő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

155/2007 (IX. 12.) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Feketéné Laczlavik Ildikóő ő ő  
és Sas Dezs  személyét elfogadta.ő

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

Szarvák Imre: elmondja, hogy a két ülés között tett intézkedésekr l szóló napirend megtárgyalásaő  
után kerülnek meghallgatásra a pályázók.
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

- Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő
- A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a Jászsági Többcélú Társulás keretén belüli 

biztosításáról
- Pedagógiai program módosításáról
- Az Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ, Könyvtár és Gyermekjóléti Szolgálat 



m vészetoktatási intézmény, intézmény egysége min sítési eljárásban való ű ő
részvételér lő

- A Bursa Hungacira ösztöndíj pályázatra való csatlakozásról

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

156/2007 (IX. 12) 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 az Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ, Könyvtár 
és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálását.

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

157/2007 (IX. 12) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete ő az Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ, Könyvtár 
és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálását zárt ülés keretén 
belül tárgyalja meg.

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

1. NAPIREND 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák Imre: elmondta, hogy az ülés el tt megkereste a Keskeny Kft. képvisel je Keskeny Attila,ő ő  
hogy szót kérjen az ülésen. Átadja a szót Keskeny Attilának.

Keskeny Attila: elmondta, hogy az elmúlt id szakban rágalom érte származásával kapcsolatban. Eztő  
a képvisel kt l kapta. Hogy integrálódjon a cigányság? Szeretné tisztázni ezt a jogi sérelmet, ezért aő ő  
médiához fog fordulni. Az ombudsmanhoz fordul a  rágalom kivizsgálására. A polgármestert arra 
kérték egyes képvisel k, hogy ne tartsák vele a kapcsolatot. A korábbi jegyz könyvb l nem értette,ő ő ő  
hogy ne egy kézben összpontosuljon minden. A Vadascsárda döntésénél a cigánysága miatt nem 
kapta meg azt. Mit tesznek annak érdekében, hogy kiemelkedjenek a cigányok? Szeretné lezárni ezt 



az ügyet. 

Szarvák Imre: szomorú dolog ez ami elhangzott, a problémát nem lehet sz nyeg alá söpörni. Többő  
képvisel  figyelmeztette, hogy Keskeny Attilával ne tartsa a kapcsolatot, ami a lakosság irányábaő  
nem hasznos. Ezt nem tudta értelmezni, álláspontja szerint az embereket egyenl  bánásmódban kellő  
részesíteni. Ezt elmondta a képvisel knek is. Egyes képvisel k a lakosság irányába továbbították,ő ő  
hogy a polgármester egy cigány származású vállalkozóval próbál a falu javára szolgálni.  A lakosok 
nem  tudtak  ezzel  mit  kezdeni.  Nekik  elmondta,  hogy  mindenkit  egyenl en  kell  elbírálni.  Aő  
problémával  foglalkozni  kell.  A  megkülönböztetés  nem  csak  a  cigányokra  vonatkozik.  Áll  a 
vizsgálat elé. Méltón kell képviselni az embereket és a helyi cigányságot.

Sipos Gézáné: meg van döbbenve. A lakók 1.200 szavazatot adtak rá. Az elmúlt alkalommal való 
hiányzással  kapcsolatban  elmondta,  hogy  fontos  döntést  kellett  meghozni.  Az  el zeteső  
megbeszéléseken  részt  vett,  ott  azt  támogatta,  hogy  vissza  kell  vásárolni  a  vízm vet.  Már  ottű  
bejelentette, hogy nem tud részt venni azon az ülésen. Az ülésen az merült fel, hogy nem vállalja a 
felel sséget, azért maradt távol. ő
A helyi újságban megjelent Keskeny Attila cikket nem érti.  Mi a probléma? Kit különböztetnek 
meg? Hány pályázat volt kiírva amit a Keskeny Kft. nyert meg?
A karbantartási pályázatot a Keskeny Kft. kapta meg, a Vadaspark gondozását is a Keskeny Kft. 
kapta,  a  Tornaterem  felújítási  pályázatát  is,  a  Civil  ház  felújítását  is.  Akkor  milyen 
megkülönböztetésr l  beszélünk?  A  Vadascsárda  pályázata  nem  zártul  le,  a  testülető  
meghosszabbította a pályázat beadási határidejét.
Kéri a Polgármestert, hogy a szök kutas parkban a világítást állíttassa helyre. Ez a park a lakosságő  
pénzéb l lett elkészítve. ő
A közös nevel testületi ülés után megkeresték olyan szül k akinek a gyerekét nem vették fel aző ő  
óvodába.  A  Jegyz  Úr  és  Molnár  Tamás  intézkedett,  beindult  a  6.  óvodai  csoport,  köszöni  aő  
segítséget. 

Szarvák Imre: három dolgot szeretne elmondani. A múlt ülésen min sítést nem tett a hiányzókról, aő  
tény  azonban  nyilvános.   Ekkora  horderej  döntésnél  ha  csak  rendkívüli  probléma  nem  jönű  
számításba, illik itt lenni.
A megkülönböztetéssel kapcsolatban a pályázó sérelme a kivizsgálás után kiderül, valós vagy nem.
Több képvisel  felhívta a figyelmét, hogy Keskeny Attilával ne mutatkozzon, ezt tanúkkal tudjaő  
bizonyítani.
Megköszöni Alpolgármester Asszony reagálását és segítségét, a 6. óvodai csoporttal kapcsolatban.

Keskeny Attila: ezek valós rágalmak ezt be fogja bizonyítani a kivizsgálás. Nem tudja a cigányságot 
felzárkóztatni. Tanúkkal igazolja, hogy így történt,  ombudsmanhoz fordul, Brüsszelig is elmegy. Az 
érintettséget ki fogja vizsgáltatni. 
A Tornaterem felújításával  kapcsolatban elmondta,  azért  kapta  meg a  munkát  mert  ötszáz  ezer 
forintos munka díjat felajánlott, a Civilháznál egymilliót.

Molnár  Tamás: a  6.  óvodai  csoporttal  kapcsolatban,  köszöni  hogy  elindulhatott.  Az 
önkormányzatnak 5 millió többletbevétele származott a 6. csoport beindításából.
Az el z  témával kapcsolatban elmondta, hogy rosszul érzi magát. Meg kell különböztetni a sajtótő ő  
és a képvisel -testületi  ülést.  Javasolja,  hogy amíg konkrétan nem jelöl dnek meg a gyanúsítottő ő  
képvisel k, addig ne foglalkozzunk vele. Meg van döbbenve ezzel a helyzettel kapcsolatban, eztő  
orvosolni  kell.  Amíg ilyen  vádak  érik  a  testületet  addig  ezzel  nem akar  foglalkozni.  Nem érzi 
érintettnek magát. Amíg nem folyik parlamentáris mederben a vita nem vesz rész az ülésen.



Gy r  Istvánné:ő  pedagógusként  elutasítja,  sértve  érzi  magát,  hogy  a  cigányság  meg  van 
különböztetve.  Soha  egyik  gyereket  sem  különböztette  meg.  Szívét  lelkét  a  gyerekek 
felemelkedésére fordította. Sértve érzi magát és elutasítja az elhangzottakat. Az etnikai kisebbséggel 
mindig jól bánt, nem tett megkülönböztetést. Az igazgató amit tett páratlan dolog. 

Keskeny Attila: Molnár Tamástól kérdezi. A polgármester is hazudik? Ha ezek a vádak valósak 
miért kell a sz nyeg alá söpörni?ő

Szarvák Imre: a  vitát  lezárja,  akinek nem inge nem veszi magára.  Amiket  elmondott  bárhol  és 
bármikor vállalja.  Ennek véget kell vetni, ha ez nem sz nik meg a neveket nyilvánosságra hozza,ű  
tanúkkal, akkor majd elszámolhatnak azzal amit mondtak.

Dr.  Tóth-Daru  Péter: azon  képvisel k  közé  került  akik  nem  voltak  itt  a  múltkori  ülésen,  éső  
megjelent a nevük az újságban. Egy hónappal el tte, levélben bejelentette szabadságát.ő
Az újságban jelenjen meg a hiányzás, vagy más formáját kell választani ennek.
Az orvosi rendelésen minden cigányt el nyös megkülönböztetésben részesített. Nem tudja ki szólt aő  
polgármesternek, hogy ez rossz szándékú megjegyzés lehetett volna.

Szarvák Imre: az újságban csak tényközlésként jelentek meg a nevek. Ezután ez mindig meg fog 
jelenni, ez nincs leszabályozva, ez nyilvános. Nem kell elfogadni véleményét, a normákat viszont be 
kell  tartani.  Semmilyen  körülmények  között  nem  lehet  azt  mondani  a  lakosság  felé,  hogy  a 
polgármester  cigánnyal  mutatkozik.  Ez  rossz.  A  problémáról  beszélni  kell.  Egyébként  a  nagy 
horderej  döntés  határideje  már  januárban  ismert  volt,  számítani  lehetett   a  testületi  ülésű  
id pontjára. ő

Blaha Borbála: felháborító,  hogy a  polgármester  ilyen helyzetbe  hoz egy testületet.  A lakosság 
véleménye szerint,  nem Keskeny Attilával  van  a  probléma,  hanem azzal,  hogy  a  polgármester 
köszönni sem tud a támogatóinak.

Szarvák Imre: alapvet  illemszabályokat be szokta tartani. A polgármester kivel mennyi id t tölt aző ő  
a saját dolga.

Blaha Borbála: felháborítónak tartja, hogy le van rasszistázva a testület.

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Szarvák Imre: a témát lezárja, vállalja az általa elhangzottakat.
Szavazásra bocsátja az eredeti két ülés között tett intézkedésekr l szóló beszámolót.ő

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

158/2007 (IX. 12) 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.

Szarvák Imre: a pályázók meghallgatására kerül sor. Megkérdezi Muhari Zoltán pályázót kívánja e 
kiegészíteni pályázatát.

Muhari Zoltán: nem kívánja kiegészíteni pályázatát, kérdéseket kér a képvisel kt l.ő ő

Szarvák Imre: megkérdezi Tarnai Mihály pályázót kívánja e kiegészíteni pályázatát.

Tarnai Mihály: nem kívánja kiegészíteni pályázatát, kérdéseket kér a képvisel kt l.ő ő

Molnár Tamás: tájékoztatja a jelenlév ket, hogy Major Tiborné pályázó bejelentette hogy visszalép.ő

Szarvák Imre: mivel nem volt kérdés a meghallgatás lezárul, megköszöni a jelöltek jelenlétét.

Muhari Zoltán és Tarnai Mihály távozik az ülésr l.ő
Keskeny Attila távozik az ülésr l.ő

2. NAPIREND 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a Jászsági Többcélú Társulás keretén 
belüli biztosításáról

Szarvák Imre: köszönti Bobák Nórát a Jászsági Többcélú Társulás képviseletében. 

Bobák  Nóra: tájékoztatja  a  jelenlév ket  a  napirenddel  kapcsolatban.  Elmondta,  hogy  aő  
gyermekjóléti  szolgálat  m ködik,  családsegít  szolgálat  nincs,  ez  mulasztásos  törvénysértés.  Aű ő  
gyermekjóléti szolgálat m ködéséhez szükséges lenne az ellátás  épületét akadálymentessé tenni.ű  
Szakmailag b vebb szolgáltatást kapna a település ha társulási formában m ködne a családsegítéső ű  
és  a gyermekjóléti  szolgálat.  A most 6 órás dolgozót átvenné a társulás f állásban, ugyan ez aő  
szolgáltatás megmaradna, azonban pszichológus, jogász, gyógypedagógus rendelkezésre állna.

Szarvák Imre: elmondta, hogy a jöv ben az ilyen feladatellátás lesz támogatott. Jászboldogháza iső  
támogatja a társulásos formát.
Szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat  11 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

159/2007 (IX. 12) KT határozat 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a Jászsági Többcélú Társulás keretén 
belüli biztosításáról

1. Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képvisel -testülete jelen határozatával elfogadtaő  
és  hozzájárul,  hogy  2008.  január  01-t l  a  családsegítés-  és  gyermekjóléti  szolgáltatás  aő  



Jászsági  Többcélú  Társulás  fenntartásában létrehozandó intézmény keretén  belül  kerülne 
biztosításra Jászalsószentgyörgy közigazgatási területén is.

2. A Képvisel -testület elfogadja, hogy az új (Társulási fenntartású) intézmény létrejötte eseténő  
a feladatellátáshoz biztosítani szándékozik az 5054 Jászalsószentgyörgy, Pet fi út 13/a. számő  
alatt található, 1720 hrsz.-ú ingatlant.

3. A képvisel -testület hozzájárul 1 f  szakirányú szakképzettséggel rendelkez  munkavállalóő ő ő  
áthelyezésének tekintetében a megállapodás elkészítéséhez.
Határid : 2007. szeptember 15.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

4. A  Képvisel -testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert,  hogy  tárgyalásokatő  
folytasson  a  családsegítés-  és  gyermekjóléti  szolgáltatás  2008.  január  01-t l  Társulásiő  
fenntartású intézményben történ  biztosítása érdekében.ő
Határid : 2007. december 31.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jászsági Többcélú Társulás Jászberény
3.) Jegyz  H.ő

3. NAPIREND 

Pedagógiai program módosításáról

Molnár  Tamás: elmondta,  hogy ez  nem a  teljes  intézmény pedagógiai  programja,  ez  annak az 
átdolgozása.  December  31-ig  ismét  felül  kell  vizsgálni.  A  módosítás  az  óratervben  történt.  A 
javaslat törvényes, a szül k és a gyerekek is véleményezték.ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

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

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

160/2007 (IX. 12) KT határozat 

Pedagógiai program módosítása

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  „Pedagógiai  program”ő  
módosítására tett javaslatot (a mellékelt táblázat szerint) elfogadta.

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

4. NAPIREND 

Az Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ, Könyvtár és Gyermekjóléti Szolgálat 



m vészetoktatási intézmény, intézmény egysége min sítési eljárásban való ű ő
részvételér lő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

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

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

161/2007 (IX. 12) KT határozat 

M vészeti iskola min sítési eljárásban való részvételér lű ő ő

A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képvisel -testülete elfogadja, hogy az Alsójászságiő  
Óvodai és Iskolai Központ Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézményű  
min sítési eljárásban részt vegyen. ő
Az  eljárás  díja  165.000,-  Ft,  melyet  a   Alsójászsági  Óvodai  és  Iskolai  Központ  Lippay  Lajos 
Általános  Iskola  és  Alapfokú M vészetoktatási  Intézmény, m vészetoktatási  intézmény egységeű ű  
költségvetése fedez.

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

Vígh Miklós távozik az ülésr l.ő

5. NAPIREND 

A Bursa Hungacira ösztöndíj pályázatra való csatlakozásról

Szarvák Imre: elmondta, hogy Blaha Borbála készített egy bírálati pontrendszert, ami alapján, ha 
elfogadja a testület, lehet elbírálni a pályázatokat.

Dr. Tóth-Daru Péter: tavaly történt egy hiányosság, ennek a kivizsgálása megtörtént?

Szarvák Imre: tájékoztatni fogja a testületet.

dr. Kovács Kornél: elmondta, hogy egyik kolléga hibázott. A levél ami el lett küldve nem ajánlottan 
lett feladva. Pénzbeli büntetésben, vagy figyelmeztetésben lehet részesíteni.

Szarvák Imre: egyéni felel sséget nehéz megállapítani, ez az egész hivatal felel ssége. A jegyző ő ő 
adta az iratot, hogy tértivevénnyel legyen elküldve,  nehéz kideríteni a valóságot.

Molnár Tamás: sokszor el fordul, hogy tévedünk. A fegyelmi felel sségre vonásnak vannak szintjei.ő ő  

Dr. Tóth-Daru Péter: az ügyiratkezelés házon belüli rendjét kell felülvizsgálni.

Blaha Borbála: a bursával kapcsolatban, véleménye szerint a pályázók figyelmét fel kell hívni, arra, 



hogy ha pályázatuk hiányos el lesz utasítva. 

Szarvák  Imre: javasolja,  hogy  az  önkormányzat  a  hivatal  vonatkozásában  ne  állapítson  meg 
büntetést. javasolja, hogy a jegyz  szóbeli figyelmeztetésben részesítse az ügyintéz t.ő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

162/2007 (IX. 12) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  nem állapít  meg általános büntetést  a 2007-es évő  
Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás során vétett ügyviteli hiba témájában.   A jegyz  szóbeliő  
figyelmeztetésben részesítse az ügyintéz t.ő

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

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

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Bursa Hungarica pályázathoz történ  csatlakozásról és a pályázat kiírásárólő

Jászalsószentgyörgy községi önkormányzat Képvisel -testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékátő  
a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására és megküldésére.

Az  önkormányzat  képvisel -testülete  a  Pályázati  kiírást  („A” típusú  és  „B” típusú)  a  mellékeltő  
tartalommal közzéteszi.

A  pályázatok  támogatására  a  2008.  évi  költségvetésben   600  E  Ft,  azaz  hatszázezer  forint, 
el irányzat tervezését kell biztosítani.ő

Határid : ő mellékletben foglaltak szerint
Felel s: ő Szarvák Imre polgármester 

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

   3.) OM Alapkezel  Fels oktatási Pályázati Osztály Budapestő ő
4.) Jegyz  H.ő



Szarvák  Imre: megköszöni  a  nem  képvisel k  jelenlétét,  a  napirendek  tárgyalását  zárt  ülésenő  
folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester         jegyz  ő

Feketéné Laczlavik Ildikó Sas Dezső
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesítő ő


