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Jegyz könyv ő

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testületének  2007.  szeptember  26-án  megtartott,ő  
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Döm k Istvánné,ő
Gy r Istvánné,ő
Sas Dezs ,ő
Sipos Gézáné,
Szilágyi Péter,
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Kormosné Kiss Mária,
Vígh Miklós bizottsági kültagok,
Tarnai Mihály iskolaigazgató,
Foglerné Kertész Erzsébet óvodavezet ,ő
Kovácsné Nagy Gizella,
Guginé Nagy Gizella,
Illés Anita Új Néplap részér l,ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Tóth Gábor, 
Blaha Borbála, Molnár Tamás bejelentette távolmaradása okát. 
Jegyz könyvhitelesít nek Dr. Tóth-Daru Péter és Gy r Istvánné személyét javasolja.ő ő ő

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

165/2007 (IX. 26) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  jegyz könyvhitelesít nek  Dr.  Tóth-Daru  Péter  éső ő ő  
Gy r Istvánné személyét megválasztotta.ő

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

Szarvák Imre: az írásban kiküldött napirendek mellé kéri felvenni megtárgyalásra a belterületi utak 
építésére, regionális hivatásforgalmú kerékpárút kialakítására kiírt pályázatban  való 
részvételr l  szóló el terjesztést,  a  szolgálati  lakás  bérbeadásáról  szóló el terjesztést,  valamint  aő ő ő  
helyi népszavazásról és népi kezdeményezésr l szóló 10/2005 (VIII.29) KT rendelet módosításárólő  
szóló el terjesztést.ő
Kéri a napirendek elfogadását az alábbiak szerint:

- Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő



- A 2008. évi bels  ellen rzési terv jóváhagyásárólő ő
- A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének jóváhagyásáról
- Az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzat módosításárólű
- A Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról, a 

településeket segít  tevékenységér lő ő
- Az önkormányzat adóügyi tevékenységér l, az adóbevételek teljesítése érdekében tett ő

intézkedésekr l és  az adóbevételek felhasználásárólő
- A talajterhelési díjról
- Az intézményfenntartó társulás létrehozására vonatkozó elvi nyilatkozatról
- Belterületi utak építésére, regionális hivatásforgalmú kerékpárút kialakítására kiírt 

pályázatban való részvételr lő
- Szolgálati lakás bérbeadásáról
- A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésr l szóló 10/2005 (VIII.29) KT rendelet ő

módosításáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett ő
javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

166/2007 (IX. 26) 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  ingatlan  ajándékozásáról  szóló  el terjesztést,ő  
valamint két átmeneti segély elbírásáról szóló el terjesztést.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a zárt ülésre tett ő
javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

167/2007 (IX. 16) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete zárt ülésen tárgyalja meg ő az ingatlan ajándékozásáról 
szóló  el terjesztést,   két  átmeneti  segély  elbírásáról  szóló  el terjesztést,  valamint  a  helyiő ő  
közösséghez való csatlakozásról szóló el terjesztést.ő

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

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák Imre: kiegészítésként elmondta, hogy  Jászboldogháza polgármesterének levele kiosztásra 
került,  a pályázatban való részvételr l döntött a testület. A kidolgozás még nem kezd dött el, aő ő  



feltételek miatt kérdéses az indulás.
A faluközpont  kialakításának I.  ütem 2.  része  folyamatban van,  az  elkészítését  a  Keskeny Kft. 
ingyen felajánlott, a munkát 1 héten belül elvégzik.

Sipos Gézáné: kéri a testületet, hogy kerüljön meghallgatásra Guginé Nagy Gizella helyi vállalkozó, 
aki felszólalása kapcsolódik az el z  ülés eseményeihez.ő ő

Guginé  Nagy  Gizella: elmondta,  hogy  az  egyik  dolgozója  a  táppénz  ideje  alatt  a  Civil  Ház 
felújításán dolgozott. Kéri megtenni a szükséges intézkedéseket. Hozzátette, hogy így könnyen tesz 
felajánlást a Keskeny Kft.

Szarvák Imre: véleménye szerint ezt megfelel  hatóságnál kell bejelentenie ki volt ez a személy.ő

Feketéné Laczlavik Ildikó: szerinte Guginé jóindulatból jött ide.

Tóth Miklós: szeptember 24-én az Egészségház az orvosok, az asszisztensek jelenlétében bejárásra 
került, err l készült írásos dokumentáció?ő

Szarvák Imre: err l nem készült, de a m szaki átadásról kell, hogy készüljön.ő ű

Tóth Miklós: azért kérdezte ezt, mert a bejáráskor felmerültek hiányosságok, amit véleménye szerint 
még a m szaki átadás el tt pótolni kellene.ű ő

Szarvák Imre: elmondta, hogy a tervezéskor az egészségügyi dolgozók semmilyen felkérést nem 
kaptak,  hogy  a  tervekr l  elmondhassák  véleményüket.  Amikor  polgármester  lett,  a  dolgozókatő  
összehívták, elmondhatták véleményüket.
A m szaki átadásra meghívó kap  minden érintett,  a képvisel k,  az egészségügyi  dolgozók,  azű ő  
átadás során jegyz könyvbe lesznek rögzítve az észrevételek.ő

Gy r  Istvánné:ő  Az  Id sek  Napközijének  f tés-korszer sítésével  kapcsolatban,  miért  lesző ű ű  
korszer sítve, ha majd lehet ség lesz a mostani egészségházban kialakítani az id sek napközijét?ű ő ő

Szarvák  Imre: a  f téskorszer sítéssel  kapcsolatos  felmérés  zajlik.  A  Pet fi  úti  épületben  kerülű ű ő  
elhelyezésre a Családsegítés és a Gyermekjóléti Szolgálat is, a többi helyiség hasznosítására várja a 
javaslatokat. Véleménye szerint lehet szolgálati lakás, id sek otthona, err l hamarosan dönteni kell.ő ő

Sas Dezs :ő  a pályázatokkal kapcsolatban, úgy volt, hogy vállalkozó barát az önkormányzat. Miért 
nincsenek összehívva a helyi vállalkozók a kiírt  pályázatok után.  Ez a falu javát  szolgálná.  kŐ  
elmondhatnák,  hogy  mivel  tudnák  segíteni  a  feladatok  elvégzését.  Véleménye  szerint  a  helyi 
vállalkozók sok mindent meg tudnának oldani. A pályázatokkal kapcsolatban véleménye szerint 
bíráló bizottságra van szükség, aki eldönti az érvényességét.

Szarvák Imre:  A helyi vállalkozókat régebben összehívta. A közbeszerzési pályázatnál volt bíráló 
bizottság.  A  helyi  vállalkozók  el tt  is  nyitva  állt  a  közbeszerzési  lehet ség.  Az  egészségháző ő  
építésekor miért nem volt ez felvetve?

Sas Dezs :ő  akkor nem volt erre igény.

Szarvák  Imre: az  aszfaltozás  tekintetében  ezt  a  munkát  helyi  vállalkozó  szerinte  nem  tudja 
bevállalni, az egészségház esetében igen.



Dr. Tóth-Daru Péter: véleménye szerint nagyobb hírverést kellene csinálni a pályázatoknak.

Szarvák  Imre: a  helyi  újságban,  megyei  napilapban,  hirdetményben,  a  testületi  anyagokban 
megjelent.

Gy r Istvánné:ő  elmondta, hogy a pályázatok beadásának lehet ségére biztatja a pályázni kívánókat.ő

Dr.  Tóth-Daru  Péter: az  egészségügyi  dolgozók  nevében  megköszöni,  amit  az  alpolgármester 
asszony összehozott. A bejárás során elhangzottakat figyelembe lehetne venni. A m szaki átadásű  
el tt ezeket meg lehetne nézni.ő

Tóth Miklós: elmondta, hogy községünk 200 milliós beruházással lett gazdagabb, Szabó László 
szabadid  parkot és horgásztavat alakított ki, ez pályázati pénzb l és saját er b l lett megvalósítva.ő ő ő ő  
Kialakításra került itt még egy 300 f  befogadására alkalmas fogadóterem. Tervei között szerepelő  
még üzem kialakítása. Ez jelent s pénzügyi beruházás a község részére.ő

Szarvák Imre: a telep közelében küls  buszmegálló kialakítását tervezi. A Vadas szomszédságábanő  
lév  terület és az agyaggödör hasznosítása is folyamatban van. Egymás érdekeit figyelembe véve jólő  
m ködhet ez a dolog.ű
Szavazásra bocsátja a két ülés között tett intézkedésekr l szóló beszámolót.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

168/2007 (IX. 26) 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.

A 2008. évi bels  ellen rzési terv jóváhagyásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

169/2007 (IX. 26) KT határozat 

2008. évi bels  ellen rzési terv jóváhagyásárólő ő

Jászalsószentgyörgy  községi  önkormányzat  Képvisel -testülete  a  2008  évre  vonatkozó  belső ő 
ellen rzési tervet jóváhagyja.ő

Határid : folyamatoső



Felel s: dr. Kovács Kornél jegyz  ő ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jászsági Többcélú Társulás Jászberény
3.) dr. Kovács Kornél jegyz  H.ő

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének jóváhagyásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

170/2007 (IX. 26) KT határozat 

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjér lő

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjétő  
és mellékleteit jóváhagyja.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) dr. Kovács Kornél jegyz  ő
3.) Polgármesteri Hivatal köztisztvisel iő

Az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzat módosításárólű

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

11/2007 (IX. 28) KT rendelet 

Az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályairólű
(A 11/2007. (IX. 28) KT rendelet írásban mellékelve.)

A Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról, a 
településeket segít  tevékenységér lő ő

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

171/2007 (IX. 26) KT határozat 

A Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról, a 
településeket segít  tevékenységér lő ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  és  Kistérségiő  



Fejlesztési Tanács munkájáról, a településeket  segít  tevékenységér l  szóló  beszámolótő ő  
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Többcélú Kistérségi Társulás Jászberény
3.) Kistérségi Fejlesztési Tanács Jászberény

Az önkormányzat adóügyi tevékenységér l, az adóbevételek teljesítése érdekében tett  ő
intézkedésekr l és  az adóbevételek felhasználásárólő

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

172/2007 (IX. 26) KT határozat 

Az  önkormányzat  adóügyi  tevékenységér l,  az  adóbevételek  teljesítése  érdekében  tett  ő
intézkedésekr l és  az adóbevételek felhasználásárólő

A  Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  az  önkormányzat  adóügyiő  
tevékenységér l, az adóbevételek teljesítése érdekében tett ő intézkedésekr l  és   az  adóbevételekő  
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) dr. Kovács Kornél jegyz  ő

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

A talajterhelési díjról

Szarvák Imre: elmondta, hogy a lakosság értesítve lesz a talajterhelési díj bevezetésér l.ő

Sipos Gézáné: a tájékoztatóban szerepelni kell annak is, hogy  meg fog szünni a mostani lerakóhely, 
a képvisel -testület meg fogja szabni a lerakás helyét. ő
A Pénzügyi  Bizottság  ülésén  felvetésre  került  a  magasabb  talajterhelési  díj.  Aki  nem köt  rá  a 
szennyvízcsatornára annak igazolni kell hová rakatja le a szennyvizét. 

Sas Dezs :ő  milyen kártérítést adhat be az akinek nem megfelel en van kiásva a szennyvízcsatornája.ő

Szarvák Imre: jelezni kell az üzemeltet , vagy az önkormányzat felé.ő

Dr. Tóth-Daru Péter: október végén, november elején lesz falugy lés. ű

Sipos Gézáné: az október 30 után a be nem kötött lakásokhoz ki kellene menni, megvizsgálni a 
körülményeket.

Sas Dezs :ő  a talajterhelési díjról a tájékoztatót miel bb ki kell küldeni.ő



Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
hatálybalépés a kihirdetést l számított 30 nap.ő

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

12/2007 (IX. 28.) KT rendelet 

A talajterhelési díjról
(A 12/2007 (IX. 28) KT rendelet írásban mellékelve)

Az intézményfenntartó társulás létrehozására vonatkozó elvi nyilatkozatról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

173/2007 (IX. 26) KT határozat 

Elvi állásfoglalás kinyilvánításáról ápoló, gondozó bentlakásos intézmények m ködtetése  ű
intézményfenntartó társulás keretében történ  ellátására vonatkozóanő

Jászalsószentgyörgy községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  kinyilvánítja  elvi  szándékát  arraő  
vonatkozóan,  hogy  a  kistérségi  ápoló,  gondozó  feladatokat  ellátó  bentlakásos  intézmények 
m ködtetése intézményfenntartó társulás keretében történjen.ű

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármesteri Hivatal Jászberény
3.) dr. Kovács Kornél jegyz  H.ő

Belterületi utak építésére, regionális hivatásforgalmú kerékpárút kialakítására kiírt  
pályázatban való részvételr lő

Sas Dezs :ő  örülne ha megvalósulna a kerékpárút, támogatja javaslatot. Szeretné ha sorra kerülne az 
Ady Endre út és az Arany János út összekötése.

Szarvák  Imre: elmondta,  hogy  a  következ  ülésre  valószín leg  bekerül  a  kidolgozott  anyag.ő ű  
Kiegészítésként  javasolja,  hogy  fogadja  el  a  testület  az  Opus  Team  ajánlatát,  így  a  projekt 
kidolgozása megkezd dhet. ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

174/2007 (IX. 26) KT határozat 

Belterületi utak építésére, regionális hivatásforgalmú kerékpárút kialakítására kiírt 
pályázatban való részvételr lő



Jászalsószentgyörgy  község  Önkormányzatának  képvisel -testülete  elviekben  hozzájárul  aő  
belterületi utak építésére, illetve regionális hivatásforgalmú kerékpárút kialakítására kiírt  európai 
uniós  pályázati  kiírásokban  való  részvételhez,  a  pályázat  benyújtása   a  projektek  terveinek  és 
költségvetésének jóváhagyása után történhet. 
Elfogadja az Opus Team ajánlatát a projekt kidolgozására, a pályázat beadására.

Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : 2007. október 20.ő

Határozatról értesülnek:  1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Opus Team Kft. Debrecen
3.) dr. Kovács Kornél jegyz  ő

Szolgálati lakás bérbeadásáról

dr. Kovács Kornél kimegy az ülésr l.ő

Szarvák  Imre: elmondta,   hogy  az  el terjesztést  megkaphatták  a  képvisel k,  amit  nem  kívánő ő  
kiegészíteni. Az igényeket írásban kérte meg.

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy amennyiben  egészségügyi dolgozó 
kerülne  alkalmazásba  és  igényelne  szolgálati  lakást,  biztosítva  legyen  számára  ez  a  lehet ség.ő  
Doktor Úr kérte, hogy néhány nap haladékot kaphasson, mert a családjával szeretné megtekinteni a 
lakást.  A  Pénzügyi  Bizottság  javaslata  volt,  hogy  kérdezzük  meg  a  másik  orvost,  komolyan 
gondolta-e, hogy nem reagált a levélre, mivel abban nem voltak konkrétumok megjelölve. Ha a 
konkrét dolgok után sem tart rá igényt más egészségügyi dolgozó, akkor legyen a Jegyz  Úré.ő

Szarvák Imre:  az egészségügyi dolgozóktól írásban kérte az igényeket. Gajdos Doktor meg sem 
nézte a lakást, a Jegyz  Úrnak azért lenne átadva, hogy ne álljon üresen a lakás, err l van szó.ő ő

Dr.  Tóth-Daru Péter: Gajdos Doktornak semmilyen írásos megnyilvánulása nem volt, és valóban 
meg sem nézte a lakást, szóban annyit közölt vele, hogy nem tud nyilatkozni a szolgálai lakásról,  
mikor azt sem tudja, milyen feltételekkel juthatna hozzá. Ennek nincs jelent sége, mivel ez szóbeliő  
közlés volt. Semmiféle egyéb megnyilvánulása nem volt. Pénzügyi Bizottság ülésén elmondta, hogy 
akármelyik lakásra nincs jelentkez , támogatja, hogy hasznosítsa az önkormányzat, természetesen aő  
Jegyz  Úr is  igénybe veheti  a  lakást,  csak arról  nyilatkozott,  hogy mikor  idekerült,  lehet  hogyő  
könnyebben talált volna az önkormányzat orvost, ha lett volna szolgálati lakás. Javasolja, hogy az 
Egészségházban lév  szolgálati lakások, amennyiben nem egészségügyi dolgozó részére kerülnekő  
átadásra,  a  készül  szerz désben rögzítsék,  hogy a szerz dés felbontható legyen, amennyiben aő ő ő  
Testület ezt egy egészségügyi dolgozónak szeretné átadni.

Szarvák Imre: véleménye szerint  a bérleti szerz désbe nem kerülhet bele, hogy csak erre a célraő  
lehet a lakást fenntartani. Azért nem akárkir l van szó, a település jegyz jér l.ő ő ő

Gy r Istvánné:ő  egyhangúlag döntött a Pénzügyi Bizottság, hogy adjuk a jegyz nek.ő

Szarvák Imre: ha a jegyz  és az önkormányzat között nincs összhang, akkor régen rossz, ha abbanő  
az esetben nem lehet megoldást találni. Nem egyvalakir l van szó, hanem  a jegyz r l.ő ő ő



Sas  Dezs :ő  a  Doktor  Úrnak  abban  igaza  van,  hogy lehet  hogy el bb  lett  volna  orvos,  ha  vanő  
szolgálati lakás. Ha Gajdos Doktor felmondja a szolgálatot és jönne egy olyan orvos akinek lakást 
kell adni, abban az esetben volna ez problémás, hogy nem tudna az önkormányzat lakást biztosítani.  
Nem a Jegyz  ellen van.ő

Dr. Tóth-Daru Péter: a szeptemberi  orvos pályázatok között  csak a Jászságban 3 falu van, ahol 
orvost keresnek, ha oda van írva, hogy szolgálati lakás biztosított, nagyobb az esély hogy oda meg, 
valaki. Volt egy javaslata, amiben a Pénzügyi Bizottság állást foglalt , kéri a testület jóváhagyását.

Szarvák Imre: véleménye szerint nem a lakás miatt nincs háziorvos. Ez a lakás segítség, akárkinek 
nem adható oda, mert elég komoly lakás, másrészt nem hagyható üresen, f leg úgy hogy az egésző  
védtelen területen fekszik.

Feketéné Laczlavik Ildikó: ha jól értette, Gajdos Doktor nem nyilatkozott írásban. Milyen módon 
volt megkeresve?

Szarvák Imre: írásban lett megkeresve, a válasz 3 napos határid ben lett megállapítva. Azért voltő  
ilyen sz k a határid , mert az épületbe minél el bb be kell költözni, ott egy b nözési zóna van,ű ő ő ű  
bárki szabadon bemehet. A m szaki átadásig nem az önkormányzat problémája, ha kárt tesznekű  
benne, onnantól kezdve viszont azonnal. Ha bemegy valaki, pillanatok alatt több milliós kárt tehet 
az épületben. Az a lényeg, hogy minél el bb lakjon ott valaki.ő
A levélben benne volt az is, hogy a válasz meg nem küldése nemleges választ jelent.
Felolvassa a kiküldött levelet.
Megkérdezi a Pénzügyi Bizottság Elnökét vissza vonja e  javaslatát.

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság visszavonja javaslatát.

Szarvák Imre: ne legyen mérlegelve a jegyz  és az orvoső

Sas Dezs :ő  ha új orvos jönne, milyen verziót lehetne felállítani, ha lakásra lenne szüksége? Arra lesz 
megoldás.

Szarvák Imre: egy lakást fenntartani úgy, hogy nem tudni, mikor jön bele lakó, nem célszer .ű

Feketéné Laczlavik Ildikó: ha új orvos jön, akkor újra felmerül  a kérdés, és ugyanúgy meg lehet 
beszélni, ez most egy adott helyzet.

Szarvák Imre: a Doktor Úr mikor dönti el, hogy beköltözik-e?

Dr. Tóth-Daru Péter: a jöv  héten el fogja dönteni.ő

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

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

175/2007 (IX. 26) KT határozat 

Szolgálati lakás bérbeadásáról



Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul, hogy a F  út 78. számő ő  
alatt  található  új  Egészségházhoz  tartozó  egyik  szolgálati  lakást  bérbe  adja  dr.  Kovács  Kornél 
jegyz , illetve Dr. Tóth-Daru Péter háziorvos  részére, határozatlan id re, 2.000,- Ft/hó áron.ő ő
A lakások rezsi költsége a bérl t terheli.ő
A Képvisel -testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a bérleti szerz dések megkötésére.ő ő

Felel s: Szarvák Imre polgármesterő
Határid : 2007. október 15.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester H.
3.) dr. Kovács Kornél H.

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésr l szóló 10/2005 (VIII.29.) KT rendelet ő
módosításáról

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

13/2007 (IX. 28) KT rendelet 

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésr l szóló 10/2005 (VIII.29) KT rendelet ő
módosításáról

(A 13/2007. IX. 28) KT rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester       jegyz  ő

Gy r Istvánné ő dr.  Tóth-Daru 
Péter
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő   jegyz könyvhitelesít  ő ő


