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Jegyz könyv ő

Készült: a Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. október 17-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,
Dr. Tóth–Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Tarnai Mihály iskolaigazgató,
Schumann Róbert 
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket. megállapítja, hogy az ülés határozatképest, Sipos Gézáné 
és Sas Dezs  jelezte távolmaradása okát. ő
Jegyz könyvhitelesít nek Molnár Tamás és Blaha Borbála személyét javasolja.ő ő

Molnár Tamás: jó ötlet ez, nem tartózkodik a településen.

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

180/2007 (X. 17) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  jegyz könyvhitelesít nek Molnár  Tamás és  Blahaő ő ő  
Borbála személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre:  Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

– Beszámoló két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr l,ő ő
– Tájékoztató a Jász Vízm  Kft. megvásárlásának helyzetér lű ő
– Tájékoztató képvisel i beadványról,ő
– El terjesztés oktatási társulás társulási megállapodásának módosításáról,ő
– El terjesztés alapító okirat módosításárólő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett ő
javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 



nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

181/2007 (X. 17) KT határozat 

Napirend elfogadása

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 átmeneti segély kérelmet.

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

182/2007 (X. 17) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete zárt ülésen tárgyalja meg az átmeneti segély ügyébenő  
beadott kérelmet.

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

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák Imre: elmondta, hogy a Vadas-csárda pályázatra még nincs jelentkez .ő

Molnár Tamás: mivel fontos témát tárgyal a testület, aminek az írásos anyagát most kapta meg , 
err l nem fog véleményt mondani. 2 perccel az ülés el tt ne kerüljenek ki anyagok.ő ő
Az iskola épület állagáról készült el terjesztésre reagálnia kell.  A fele sem igaz, a karbantartásiő  
problémákkal kapcsolatosan nem igazak,  hogy nem történtek jelzések. A Polgármester a linóleum 
felgy r désére azt mondta, majd ha oda jut, megszemléli. Felháborítja  a helyzet. Nem tudja, hogy aű ő  
Keskeny Kft. mióta látja el a karbantartási feladatokat. Tisztázni kell a karbantartás fogalmát. Az 
iskola állagáról egy éve tájékoztatást adtam. 
Felháborító,  hogy  az  illetékes  felel s  személy  odahívása  nélkül  levágja  a  lakatokat,  bekéri  aző  
engedélye nélkül az iskola kulcsait. Egy éve a Polgármester látja el a teend ket, arról ki mit fogő  
csinálni nem volt megbeszélés. A kollégák tájékoztatták, hogy itt és itt járt a Polgármester Keskeny 
Attilával.  Nagyon  sok  minden  történt,  olyanok  hangzottak  el,  hogy  Tóth  Jánossal  és  Molnár 
Tamással lejárt egy korszak, visszautasítja. Kerüljön megvizsgálásra, hogy mit takar a karbantartás, 
és annak milyen a gazdaságossági foka. Meg van döbbenve, úgy néz ki a dolog, hogy 9 évig nem 
csinált semmit. Idehozta a m vészetoktatást, f z konyhát alakított ki.ű ő ő
A Szentgyörgyi Krónikában le fogja írni, hogy a Polgármester átgázol embereken, 2006 el tt iső  
dolgoztak itt emberek. A tettekben kell el rejutni.ő

Szarvák Imre: nem igaz az az állítás, hogy azt gondolja, hogy az Igazgató nem csinált semmit.



Molnár Tamás: Miért nem jött akkor segíteni mikor kértem, nagyon sok mindenben segített?

Gy r Istvánné:ő  a Vásártér hasznosításával kapcsolatban, mennyire valós ez az ajánlat?

Szarvák  Imre: az  önkormányzat  döntése  alapján  ipari  célra  próbálja  meg  hasznosítani.  Nem 
eladásról van szó. 

Gy r Istvánné: ő  a jászladányi családsegít vel való megbeszélésen mir l volt szó.ő ő

Szarvák Imre: a képvisel -testület döntött err l, az fog megvalósulni.ő ő

Molnár Tamás: a közös fenntartású intézménynek van már OM azonosítója?  A két üléssel ez el ttiő  
atrocitásnak  van  valami  következménye,  intézkedett  a  Polgármester,  illetve  azt  a  vádat  ami  a 
krónikában megjelent, erre kíván e a testület reagálni, van-e el terjesztés?ő
A Hivatal  folyosóján elhangzottakkal kapcsolatban,  amit  Keskeny Attila  mondott,  „szétveretlek” 
ezeket a dolgokat próbálja kezelni a polgármester?
A tornaterem felújításánál a kopolit üveg kibontásra került, miért?

Szarvák Imre: az újságban leírtakra nem kíván reagálni, mivel nem érintett.

Dr. Tóth-Daru Péter: sokan visszautasították ezt a hozzászólást.

Molnár  Tamás: a  fenyegetés  és  az  atrocitás  után  mennyire  lehet  biztosítani  a  testületi  tagok 
biztonságát.

Szarvák  Imre: az  ülések  biztonságosak.  Az  elmúlt  id szakhoz  képest  az  egész  Jászságbanő  
példaérték  a tanácskozás szabályos keretek között  zajlik. Volt egy egyedi eset, de ha a testületű  
kívánja konkrét javaslat esetén folytatja ezt az ügyet.
A tornateremmel kapcsolatban elmondta, hogy az árajánlat a kopolit üveg kivételével lett elfogadva, 
a Képvisel  Úr rosszul emlékszik.ő

Molnár Tamás: javasolja, hogy rendkívüli ülés kerüljön összehívásra, mivel rendkívül aggályos eset 
fogalmazódott meg a krónikában, ami a testületet érinti.

Szarvák  Imre: szerinte  ami  abban  a  cikkben  szerepel,  után  azonnal  elveti,  nem  a  testületre 
vonatkozik, amit felvet az író

Molnár Tamás: felolvassa a cikk részletét. Javasolja, hogy rendkívüli és zárt ülés keretében a testület 
rendezzen  vitanapot  ezzel  a  témával  kapcsolatban,  illetve  a  korábbi  ülésen  történtekkel 
kapcsolatban. A testület járja körbe ezt a témát és foglaljon állást ezzel kapcsolatban, állásfoglalását 
tegye közzé a Szentgyörgyi Krónikában.

Szarvák Imre: részér l nincs akadálya az ülés megtartásának, nem tartja indokoltnak külön üléső  
megtartását, a következ  ülés zárt ülés részében szó eshet err l.ő ő

Molnár Tamás: abban az esetben ha addig nem jelenik meg a Szentgyörgyi Krónika.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, miszerint a Szentgyörgyi Krónika megjelenése 
el tt,  jöv  héten  szerdán  rendkívüli  testületi  ülés  összehívására  kerüljön  sor,  foglaljon  állást  aő ő  
testület  a  korábbi  ülésen  történtekkel  kapcsolatban,  valamint  a  Szentgyörgyi  Krónikában 



megjelentekkel kapcsolatban. 

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  6  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  3 

tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

183/2007 (X. 17) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete rendkívüli ülés összehívását rendeli el 2007. októberő  
24-re,  ahol  megtárgyalásra,  illetve  állásfoglalásra  kerül  sor  a  korábbi  ülésen  elhangzott 
hozzászólással kapcsolatban, illetve a Szentgyörgyi Krónikában elhangzottakkal kapcsolatban.
A Képvisel -testület állásfoglalása a Szentgyörgyi Krónika következ  számában jelenjen meg.ő ő

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

Szarvák Imre: az érintettet meghívjuk az ülésre?

Molnár Tamás: nincs szükség Keskeny Attila jelenlétére.

Szarvák Imre: javasolja, hogy hívjuk meg.

Blaha Borbála: akkor nem biztos hogy lehet normálisan vitázni.

Szarvák Imre: szerinte jelen kell lenni Keskeny Úrnak.

Gy r Istvánné:ő  a mai napi zárt ülés keretében is meg lehet fogalmazni állásfoglalást.

Szarvák Imre: ezen már túl vagyunk, elfogadásra került egy másik javaslat.

Gy r Istvánné:ő  túl sokat nem lehet err l beszélni, végeláthatatlan lesz a vita. Nincs mit kitárgyalni aő  
két fél véleménye nem egyforma. Arról van szó, hogy ne vádaskodjunk, ennek kell hangot adni, ha 
valaki megkezdte az újságban.

Molnár Tamás: mit takar Keskeny Úr szakért i szerepe?ő

Szarvák  Imre:  volt  egy  javaslata  amiben  Keskeny  Attila  személyes  tanácsadója  lett  a 
szennyvízberuházás  során  és  a  egészségház  építése  során.  Itt  Keskeny  Attiláról  van  szó,  egy 
személyr l, err l a testület egyhangúan döntöttő ő
A Keskeny Kft. pályázatot nyújtott be a karbantartási feladatok elvégzésére.
A hangulatból  azt  veszi  ki,  hogy a  testület  egyes tagjai  nincsenek megelégedve a karbantartási 
munkával.

Molnár Tamás: a pályázati kiírásban milyen szerepe van a Keskeny Kft-nek?

Szarvák  Imre: a  Civilek  Háza  a  karbantartás  keretében  lett  elszámolva,  a  tornateremnél 
árajánlatokat kért be. 500.000,- Ft felajánlásával felújult a tornaterem. Elmondta, hogy egy az Ő 
általa megkérdezett szakember szerint az iskola tet tér beépítése 25 millió forintba kerülhetett a 47ő  



millió helyett.
Min sített szakért t fog felkérni, saját költségen, hogy az ez évben elvégzett munkákról készítsenő ő  
tájékoztatót.

Feketéné Laczlavik Ildikó: megköszöni ennek a testületnek, hogy a szennyvízberuházás ellen rzésétő  
elindították, megnyugtatóan hatott rá.

dr.  Kovács  Kornél: elmondta,  hogy  a  javaslat  szerint  három szervnek  küldte  meg  a  testület  a 
jegyz könyvet,  a Közigazgatási Hivataltól még nem érkezett válasz.ő

Tóth Miklós: a szeretetszolgálat felajánlásával kapcsolatban , az igénybe vev k nem mindegyikeő  
kapott adományt, ez valós? Ha ez megtörtént nagyobb odafigyeléssel kell ezt kezelni.

Szarvák Imre: a Baptista Szeretetszolgálat által  megszervezett  adományosztást szabályos keretek 
között  próbálták  megoldani.  Mintegy  200-an   kaptak  adományt,  reklamáció  a  kapott  adomány 
mennyisége  miatt  lehetett.  Lesz  még  lehet ség  adományok  osztására,  minimális  feltétel,  hogyő  
igényelni kell.

Tóth  Miklós: több  alkalommal  szorgalmazta  a  küls  buszmegálló  kialakítását.  Nagy  aő  
kamionforgalom,  a  két   öböl  nélküli  buszmegálló  veszélyes.   Megoldást  kell  arra  találni,  hogy 
öböllel kialakított buszmegálló kerüljön kialakításra. Lépéseket kér ezzel kapcsolatban.
A sebességkorlátozáshoz fekv rend r kialakítása szükséges.ő ő

Szarvák Imre: a helyzetfelmérés pontos, a buszmegálló kiépítése szerepel a gazdasági programban, 
kialakítása napirenden van.
A fekv rend rrel van probléma, a helyzet javítása érdekében folyamatosan próbál intézkedésekető ő  
tenni. A buszmegálló kiépítése reális, minden szempontból rossz az ami most van.

Molnár Tamás:  a karbantartással kapcsolatban, annak idején az hangzott el, hogy minden munka 
mögött van szakember, az önkormányzatnak ki adja a számlát? Nem drágább az, ha a karbantartó 
vállalkozón keresztül megy a munka kiadása?
Juhász Imre szobafest  és füvet vág, pakol, a tisztasági festést el lehetett volna vele végeztetni aző  
iskolában.  Véleménye  szerint  sokkal  olcsóbb  lett  volna  ha  Juhász  Imre  kifest  az  iskolában,  a  
szakmunkások végezhetnék a szakmunkát.

Szarvák  Imre: az  önkormányzat  ezen  irányú  tevékenységében  változás  állt  be.  A  mostani  a 
leghatékonyabb megoldás. Nagy volumen  munkáknál ez a célszer .ű ű
A karbantartási  feladatok elvégzésér l  beszámoló fog készülni.  Hogy ki  mit  csinál  munkáltatóiő  
kérdés.  Az  óvodától  folyamatosan  érkeznek  megkeresések.  Az  iskolától  írásos   megkeresés 
iskolakezdés el tt érkezett, visszadátumozva.ő

Molnár  Tamás: arra  nem  kapott  választ,  miért  olcsóbb  az  itt  dolgozók  helyett  a  karbantartó 
vállalkozót  foglalkoztatni.  Jelzi,  hogy az iskolavezet i  feladatok mellett  milyen munkát  végzett,ő  
azokat  a dolgokat bonyolította, ami az itt dolgozó apparátus dolga lett volna. 
Miért olcsóbb a vállalkozó által kiszámlázott munka?

Szarvák Imre: meg kell nézni milyen munkák lettek eddig elvégezve.
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:

184/2007 (X. 17) 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.

Tájékoztató a Jász Vízm  Kft. megvásárlásának helyzetér lű ő

Szarvák Imre:  köszönti Schumann Róbertet, aki a témával kapcsolatban kérdésekre válaszol majd.
Elmondta, hogy a testület élt a visszavásárlás lehet ségével, hogy saját maga üzemeltesse a víz- éső  
csatornam vet. Érdemes megnézni a korábbi anyagban az el nyöket és a hátrányokat.ű ő
A hitel átvállalása lesz a célszer  megoldás. ű

Molnár Tamás: mir l van szó, Schumann Úr miért van itt?ő

Szarvák Imre: a Délvíz Zrt. elnyerte az üzemeltetés jogát. A m ködtetésre alapított egy céget a Jászű  
Vízm  Kft-t.   Az üzemeltetés  megkezd dött.  Sikerült  olyan megállapodást  aláírni,  hogy a Kft.ű ő  
üzletrészét  megvásárolja  a  település,  ami  203  millió  forint.  A  szakmai  részt  nekünk  kell 
megteremtenünk, meg kell alapozni pénzügyileg, jogilag. Err l szól az el terjesztés.ő ő

Molnár Tamás: más banktól lett kérve ajánlat?

Szarvák Imre: az a kérdés, hogy zökken mentesen át tudjuk venni a céget.ő

Feketéné Laczlavik Ildikó: ez az el terjesztés elvi döntés, nem konkrétum.ő

Vígh Miklós: miért itt a legmagasabb a vízdíj a környékünkön?

Gy r  Istvánné:ő  a  hitelállomány  törlesztése  mikor  kezd dik?  Az  eszközöket  átveszi  aző  
önkormányzat?  Milyen  mérték  ez  a  beruházás?  Hogy  áll  a  vízdíjak  fizetése,  milyen  adósságű  
állomány van?

Tóth Miklós: mostani állás szerint mennyi az eszközhasználati díj?

Vígh Miklós: a meghibásodás után a meghibásodásokat az önkormányzatnak kell kijavítani?

Szarvák Imre: ezek még garanciában lesznek elkészítve.

Schumann Róbert: köszönti a megjelenteket. Ezek alapvet  kérdések. Az opciós vételi szándékotő  
tartalmazó képvisel -testületi határozatot tudomásul vette. A koncessziós pályázat elfogadása utánő  
koncessziós társaság lett létrehozva, ebbe  a Kft-be lett apportálva a 200 milliós hitel, az el zeteső  
koncessziós szerz désnek megfelel en. Az apport mögött hitel van, így olyan cég lesz vásárolvaő ő  



amiben van hitel. Bankok versenyeztetésére van még lehet ség, közbeszerzési eljárás útján. Annakő  
idején három bank versenyzett, 15 évre szóló hitel lett felvéve 3 év t ketörlesztési türelmi id vel, aő ő  
t két 2 év letelte után kell fizetni.ő
A szennyvízrákötés felfutásával számolni kell. Vannak kötelezettségek az állam felé is. 
A rendelkezésre álló id ben reálisan nem lehetséges, hogy lefuttatásra kerüljön egy hitelfelvétel. Eztő  
a  hitelt,  amennyiben  az  önkormányzat  kezességvállalása  megfelel  át  tudja  vállalni  aző  
önkormányzat. Az átadás átvétel megtörtént, az önkormányzatnak bármikor lehet sége van ezt aő  
hitelt megversenyeztetni, ennek 3-4 hónap a lefutása, de ennyi id  már nincs.ő
Ha az önkormányzat átvállalja a hitelt, készít egy üzleti tervet, akkor lehet versenyeztetni.
A fizetési morál jó, 98 %-os fizetés van.

Szarvák Imre: elképzelhet , hogy nincs érvényes ajánlat, akkor nem tudjuk megvásárolni a céget.ő

Schumann Róbert: ki készíti el az üzleti tervet? Ennek szakmai alapja van. Olyan hitelszerz déstő  
kell  kötni  amib l  ki  lehet  szállni.  Az eszközhasználati  díjjal  kapcsolatban elmondta,  hogy nemő  
költekezett túl a cég, annyi vízóra cserét hajtottak végre amire fedezet volt.
A m ködtet  vagyont a Délvíz Zrt. vásárolta meg 100 %-ban, az épület bérlemény.ű ő
A díjakat nem  találta ki, a testület gyakorolta  a hatósági árat, ez egy testületi döntés. Ha nemő  
lenne rögzítve a víz- és csatornadíj változás, akkor esély sem lenne arra hogy hitelt tudjon felvenni 
az  önkormányzat.  Jelzi,  hogy  1  év  m ködési  tapasztalat  azt  mutatja,  hogy  nem  sok  pénzű  
realizálódik, de az elég a banki törlesztésre. A koncessziós futamid  alatt az önkormányzat részéreő  
eszközhasználati díjat fizet a cég.
M szaki problémákkal, garanciális kérdésekben, el rehozott garanciális bejárás lesz a napokban.ű ő

Tóth Miklós: milyen költségek párosulnak a hitelátvállaláshoz?

Schumann Róbert: közjegyz i okiratba kell foglalni ezeket a kérdéseket.ő

Dr. Tóth-Daru Péter: az a cash flow amivel  a hitelt felvette az önkormányzat birtokába kerülhet?

Schumann Róbert: az már a birtokukban van.

Molnár Tamás: Ez a kérdés nem itt fog eld lni, lehet hogy nem is fog szavazni, mert nagyon át kellő  
gondolni a dolgot.

Schumann Róbert: senki nem mondta neki, hogy itt 200 milliós hiány van. Kényszerpályán mozgott 
amire  volt  egy  megoldás.  Elmondta,  hogy  korrekt  módon  áll  a  dolgokhoz.  Meg  kell  próbálni 
tisztességesen csinálni.

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

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

185/2007 (IX. 17) KT határozat 

A  Jászalsószentgyörgyi  Vízm  Koncessziós  Közm  Üzemeltet  Kft.  megvásárlásának  ű ű ő
módjáról



Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  elviekben  hozzájárul,  hogy  aző  
önkormányzat  úgy  él  vételi  jogával,  hogy  megvásárolja  a  Délvíz  Zrt.  100  %-os  üzletrészét  a 
Jászalsószentgyörgyi  Vízm  Koncessziós  Társaságban  és  átvállalja  a  Délvíz  Zrt.  által  alapítottű  
Koncessziós Társaság banki tartozását és felhatalmazza a Polgármestert az adásvétel részleteinek 
kidolgozására.

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

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

Szarvák Imre: 5 perc szünet megtartását rendeli el.

Tóth Gábor távozik az ülésr l.ő

Szünet után.

Tájékoztató képvisel i beadványról,ő

Tóth Miklós kiment az ülésr l.ő

Dr. Tóth-Daru Péter: ezek a kérdések számára fontosak kéri azok elfogadását. A titkos szavazásra 
vonatkozóan elfogadja a polgármester észrevételét. Az ülést megel z  megbeszélésekre sort kelleneő ő  
keríteni.
Kéri, hogy a beadványban leírtakat a testület fogadja el.

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottsági ülésen milyen vélemények hangzottak el?

Gy r Istvánné:ő  minden bizottsági ülésen tájékoztatva lettek a képvisel k, bármilyen esetben lehetettő  
jönni kérdéseket feltenni.

Molnár Tamás: nem ért egyet a határozatlan idej  átadással. A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta-e,ű  
hogy aggályos másnak kiadni mint egészségügyi dolgozónak? A pályázati kiírásban szerepel az, 
hogy csak egészségügyi dolgozó részére adható ki?

Tóth Miklós visszajött az ülésre.

Szarvák Imre: amennyiben részt vett volna a múlt ülésen tudná, hogy nem zárja ki a terv, hogy ne 
egészségügyi dolgozó költözzön be.

dr. Kovács Kornél: miel tt beköltözött volna a lakásba kérelmében leírta, hogy abban az esetbenő  
bérli a lakást amennyiben arra senki nem tart igényt.
Ebbe  a  lakásban  több  százezer  forintos  beruházást  kell  elvégeznie,  hogy lakható  legyen.  Ha  a 
beruházás el  lesz végezve biztonságban szeretné magát érezni,  akkor mehessen el onnét amikor 
akar. Szögezzük le, hogy vagy határozatlan id re kapja meg a lakást, vagy nem költözik be.ő



Molnár Tamás: semmi kifogása az ellen, hogy a jegyz  beköltözzön, pusztán adminisztratív kérdéső  
volt.

Dr. Tóth-Daru Péter: nem a jegyz  ellen hozta a javaslatot. ő

Molnár Tamás: kizáró oka nincs a bérletnek, áttanulmányozta a szerz dést, önkormányzat részéreő  
hátrányos helyzetet nem teremt.

Feketéné Laczlavik Ildikó távozik az ülésr l.ő

Szarvák Imre: a legfontosabb értelme az a bérbeadásnak, hogy oda kerül valaki.

dr. Kovács  Kornél: meg van annak is az esélye, hogy a jegyz  távozik a településr l. Ne tegyükő ő  
mérlegre a jegyz t és az orvost.ő

Molnár Tamás: kiegészítésként javasolja,  hogy csak orvos részére kerüljön átadásra a szolgálati 
lakás.

Tóth Miklós: mivel az egyik lakás üresen álla, arra vonatkoztassuk ezt a javaslatot.

Molnár Tamás: javasolja, hogy a testület vegye tudomásul a döntés által kialakult helyzetet, azonban 
a B jel  szolgálati lakás csak határozott id re legyen kiadható nem egészségügyi dolgozó részére.ű ő  
Az A jel  szolgálati lakásra is ez legyen érvényes, mikor megsz nik a mostani bérleti szerz dés.ű ű ő

Dr. Tóth-Daru Péter: visszavonja javaslatát, támogatja Molnár Tamás javaslatát.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a fenti javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban foglaltakatő  
7  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett,  ellenszavazat  nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

186/2007 (X. 17) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a F  út 92 szám alatt lév  Egészségházhoz tartozó Bő ő ő  
jel  szolgálati lakást csak határozott id re adja bérbe nem egészségügyi dolgozó részére. Az A jelű ő ű 
szolgálati  lakást  is  határozott  id re  adja  bérbe  nem egészségügyi  dolgozó részére,  amennyibenő  
megsz nik a mostani, határozatlan id re szóló bérleti szerz dés.ű ő ő

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

Szarvák Imre: a 2. javaslatban foglaltakról ebben  a formában nem érdemes dönteni. Mi ebben a 
végrehajthatóság.

Dr. Tóth-Daru Péter: egy személy legyen megbízva árajánlatok bekérésével. A Pénzügyi Bizottság 
szerepe az összegszer ség meghatározásánál fontos.ű



Amennyiben nincs több helyr l érkez  árajánlat, meg kell hogy indokolva legyen miért nem érkezettő ő  
több ajánlat.

Szarvák Imre: mir l lehet dönteni?ő

Dr. Tóth-Daru Péter: javasolja olyan személy megbízását aki 3 vagy több helyr l árajánlatokat kérő  
be,  ha  nincs  megfelel  ajánlat,  akkor  megfelel en  indokolja  miért  nem  találtak  megfelel t.  Aő ő ő  
Pénzügyi  Bizottság  Elnöke  a  pályázati  összeghatárról  tegyen javaslatot  a  következ  Bizottságiő  
ülésen. Ez az összeg a jöv  évi költségvetésben kerüljön kidolgozásra.ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a fenti javaslatban foglaltakat.

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

187/2007 (X. 17) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat  Képvisel -testülete  elvégzend  nagyobb beruházások el tt  legalább 3ő ő ő  
árajánlatot kér be. Amennyiben nem érkezik árajánlat megfelel en indokolja meg miért nem találtő  
megfelel t.ő
A Pénzügyi Bizottság Elnöke a pályázati összeghatárról tegyen javaslatot a következ  Bizottságiő  
ülésen.
A jöv  évi költségvetésben kerüljön kidolgozásra a meghatározott összeg.ő

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

Dr. Tóth-Daru Péter: a titkos  szavazással kapcsolatos javaslatát visszavonja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a jelent sebb döntésekr l több fordulóbanő ő  
tárgyaljon a testület,  kiegészíti  azzal,  hogy a vezet i  megbeszélésekre kapjon minden képviselő ő 
meghívót, csütörtök este 6 óráról vannak ezek a  megbeszélések.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban foglaltakatő  
2 igen 4 nem 2 tartózkodás mellett elutasította, az alábbi határozatot 
hozta:

188/2007 (X. 17) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete elvetette azt a javaslatot miszerint a képvisel -testülető ő  
a jelent sebb döntések el tt több fordulóban tárgyalja az ügyet.ő ő

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



2.) Jegyz  H.ő
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: megjegyzi, hogy a javaslat 4.b. pontjában foglaltakat az SZMSZ szabályozza, nincs 
értelme  a döntésnek.
Szavazásra bocsátja a 4.b. pontban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban foglaltakatő  
7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és 

az alábbi határozatot hozta:

189/2007 (X. 17) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete azt a javaslatot miszerint azokat az el terjesztésekető ő  
amelyek áttanulmányozására a képvisel knek nincs lehet ségük, azok ne kerüljenek szavazásra.ő ő

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

El terjesztés oktatási  társulási megállapodásának módosításárólő

Gy r Istvánné:ő  ha nem állja meg a helyét a gesztori intézmény elnevezés, ezzel mi lehet a teend ?ő

dr. Kovács Kornél: azért lett a neve módosítva.

Gy r  Istvánné:ő  az  óvodában  dolgozók  közalkalmazotti  jogviszony  rendezésének  van  jogi 
következménye?

dr.  Kovács  Kornél: nincs  jogi  következménye,  a  Közigazgatási  Hivatal  megtette  törvényességi 
észrevételét.

Szarvák Imre: ez nem érintette hátrányosan az önkormányzatot.

Molnár Tamás:   egyetért a könyvtár és a családsegít  szolgálat kimaradásával. A megállapodásnakő  
van melléklet része, anélkül fogadjuk el? Az életveszélyes az önkormányzatra nézve, nem javasolja 
így az elfogadását. Pénzügyi és munkaügyi szempontból lehet életveszélyes.

Tóth Miklós: amikor összeállt a dolog egy szakért  véleménye került kikérésre, aki nagyon jónakő  
tartotta az anyagot.

Szarvák Imre: a minta társulási megállapodást  adta át az igazgatónak , ami teljesen át lett alakítva,ő  
ami nem baj, véleménye szerint azonban az eredetibe kellett volna beilleszteni a neveket.

Molnár Tamás: tavaly november óta forszírozta a polgármesternél, hogy hozzunk létre társulást. Két 
verzió  volt,  az  egyik  csatlakozás  Jánoshidához.  A  másik  a  Jászboldogházi   csatlakozás.  A 
Jászboldogházi megbeszélésre nem hívták. Március tájékán úgy hívták meg az egyeztetésre, hogy 
ha kedved van eljöhetsz. Azon az értekezleten kapta a szakért  is kézhez a megírt anyagot. Azértő  
segített mert úgy látta, hogy ebb l nem lesz megállapodás. Tegyük egymás mellé a két terveztet.ő  



Ezen sokat dolgozott, Jászboldogházát meg kellett nyerni, hogy létrejöhessen a társulás. Sért  amitő  
a Polgármester m vel vele. Sok részletet ki kellett dolgozni, amit lelkiismeretesen megcsinált, ennekű  
ilyen módon való elfogadása az önkormányzatra nézve hátrányos, nem szavazza meg.

Szarvák Imre: ha nem fogadja el a testület, akkor pályázatokon sem nyerhetünk. Az a lényeg hogy 
korrigáljuk a hibákat, Képvisel  Úr nem a valóságot tárta fel.ő

Blaha  Borbála: véleménye  szerint  a  személyeskedést  be  kell  fejezni.  Több  tiszteltet  kér  a 
polgármestert l a képvisel k felé.ő ő

Gy r Istvánné:ő  mik a hátrányos dolgok amik megjelennek?

Molnár Tamás: nem akar rossz információt adni.

Szarvák Imre: mindenki eldönti hogyan szavaz.

Dr. Tóth-Daru Péter: akkor mi laikusok hogyan szavazzunk?

Szarvák Imre: a rendelkezésre álló információk alapján kell dönteni. A hibák kijavításra kerülnek.

Blaha Borbála: nem lehet új javaslatokkal el állni a mellékletekkel együtt?ő

Szarvák Imre: javasolja hogy az Igazgató Úr írásban fejtse ki álláspontját, jöv  hétre napoljuk el aő  
döntést, ahol ismét napirendre kerül a társulási megállapodás a mellékletekkel észrevételekkel.

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

190/2007 (X. 17) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a társulási megállapodást, annak mellékleteit, és aző  
alapító okirat módosítását a 2007. október 24-i ülésén tárgyalja meg.

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

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester         jegyz  ő



Molnár Tamás Blaha Borbála
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesítő ő


