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Jegyz könyv ő

Készült: a Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. október 24-én megtartott ülésén.ő

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester 
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Döm k Istvánné,ő
Gy r Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Sas Dezs ,ő
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
Tarnai Mihály igazgató,
Foglerné Kertész Erzsébet intézményvezet ,ő
Kovácsné Nagy Gizella óvoda részér l,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Tóth Gábor, 
Sipos Gézáné, Szilágyi Péter jelezte távolmaradása okát, Blaha Borbála nem jelezte. Tóth Miklós 
jelezte, hogy 40 perc után távozik az ülésr l. ő
Jegyz könyvhitelesít nek Feketéné Laczlavik Ildikó és Sas Dezs  személyét javasolja.ő ő ő

Gy r Istvánné:ő  5 óra után fog távozni az ülésr l.ő

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

192/2007 (X. 24) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít  elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyv hitelesít nek Feketéné Laczlavik Ildikóő ő ő  
és Sas Dezs  személyét megválasztotta.ő

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

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

– Beszámoló a két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr l,ő ő
– El terjesztés oktatási társulás társulási megállapodásának módosításárólő
– El terjesztés alapító okirat módosításáról,ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett ő
javaslatot  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



193/2007 (X. 24) 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 a 4. napirendi pontban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete a zárt ülés ő
megtartására tett javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

194/2007 (X. 24) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete az állásfoglalás megtárgyalása napirendi pontot zártő  
ülés keretében tárgyalja meg.

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

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák  Imre: kiegészíti  az  els  napirendet,  a  T zoltóegyesület  kérelmét  kéri  elfogadni  aző ű  
el terjesztésben foglaltak szerint.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:

195/2007 (X. 24) KT határozat 

T zoltóegyesület támogatásárólű

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  hozzájárul,  hogy  a  korábbanő  
megállapításra került, 2007 évre vonatkozó 1.000.000,- Ft támogatás folyósításra kerüljön, azzal a 
feltétellel, hogy a 2008 évben, illetve az azt követ  években a T zoltóegyesület részére megítélendő ű ő 
támogatás teljes egészében a CÉDE pályázatból megvalósuló T zoltószertár b vítése és kapubejáróű ő  
építése beruházás önrészének fedezetét fogja biztosítani.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) T zoltóegyesület H.ű
3.) Jegyz  H.ő



Molnár  Tamás: a  múlt  ülésen  elhangzottakkal,  a  Rákóczi  úti  iskola  állagával  kapcsolatban egy 
nyilatkozatot olvas fel.
Részér l a témát lezártnak tekinti, de nem hagyhatta szó nélkül.ő

Szarvák Imre: nem kíván err l nyilatkozni, fontos, hogy a problémák felszámolásra kerüljenek.ő

Sas Dezs :ő  a szennyvízberuházással kapcsolatban a garanciális problémákról tette fel kérdését.

Szarvák  Imre: egy  év  után  a  felülvizsgálat  kötelez ,  ami  2008.  január  14-én   jár  le.  Ezekő  
id pontegyeztetéssel zajlanak, majd megkezd dik a problémák felmérése.ő ő
A magasabb gerincvezetéknél mérlegelési lehet ség van, a lakók többsége dönt. ő

Tóth Miklós: véleménye szerint garanciális probléma a nyomvonal süllyedés is. A lakók jelezték az 
ilyen hibákat? A Víziközm  Társulatnak van tudomása a problémákról?ű

Feketéné Laczlavik Ildikó: kb. 20 esetr l van tudomása.ő

Tóth Miklós: ezek lokális problémák vagy vannak olyan szakaszok?

Sas Dezs :ő  a lakóknak milyen kártérítést lehet benyújtani a vállalkozóval szemben?

Szarvák Imre: egy megkeresést kapott ezzel kapcsolatban, amiben eljárt.  Hivatalosan megkeresi a 
kivitelez t adjon listát ezekr l az esetekr l.ő ő ő

Tóth  Miklós: az  üzemeltet t  terheli   a  szivattyú  áramfogyasztása?  Milyen  módon  lesz  ező  
megállapítva? Átalányt kell fizetni?

Feketéné Laczlavik Ildikó: nem tudja, nem is tudhatja.

Molnár  Tamás: a  garanciális  kérdéseknek semmi  köze  a  Víziközm  Társulathoz.  A garanciálisű  
javításokat a Polgármesteri Hivatalba kell bejelenteni. A garanciális javításoknak kötbér követelése 
is lehet.

Tóth Miklós: egyetért Molnár Tamással.

Szarvák Imre: tájékoztató fog kimenni, hivatalosan megkérjük az adatokat, majd a kivitelez  felé iső  
levelet küld, amiben a garanciális javítások listája fog szerepelni.

Feketéné Laczlavik Ildikó: Juhász Imréné F  út 27 szám alatti lakos megkereste, a háza el tti úthibaő ő  
miatt. Hallott az útfelújításról kéri, hogy a háza el tti gödör feltöltését.ő

Szarvák Imre: a  F  út  egész szakasza kritikus,  azon van hogy kijavításra kerüljön.  Nem az útő  
min ségével van a hanem a teherautók súlyával.ő

Molnár Tamás: a Településfejlesztési Bizottság szerepe mi lesz miután lemondott az elnöke? Ezek a 
problémák a bizottság profiljába vágnak. Elmondta,  hogy a Vörösmarty út F  úthoz csatlakozóő  
szakasza mintegy 800 m-en járhatatlan, így a télbe nem mehetünk bele, valamit tenni kell.
Milyen mértékben van felkészülve az önkormányzat a Vízm  üzemeltetésére? Másfél hónappal azű  
átvétel el tt vannak elképzelések, hogy milyen keretek között fog zajlani a m ködése?ő ű



A következ  ülésre részletesen fel kíván készülni erre az ügyre.ő

Szarvák Imre: a Településfejlesztési Bizottság az  javaslatára alakult meg, Sas Dezs  a bizottságiő ő  
tagságáról nem mondott le. Fontos feladata a bizottságnak a jöv  évi feladatok tervezése.ő
A Vörösmarty úttal kapcsolatban elmondta, hogy azóta útfelújítás zajlik, már jöv  héten elkészülhető  
az új út, azt hitte ebben legalább ennyire mindenki tájékozott.
A  vízm  átvételével  kapcsolatban  a  téma  körüljárása  megtörtént.  Minden  feltétel  adott  aű  
m ködéshez. A Kft. átvétele után a szakmai felügyelet fontos, aki megmondja, hogy a vízm  milyenű ű  
adottságokkal rendelkezik. Folyamatos szakmai felügyelet mellett kell m ködtetni a vízm vet. Ha aű ű  
pénzügyi  része  gördülékenyen lebonyolódik,  akkor  a  m ködéshez adottak a  személyi  feltételek,ű  
tárgyi  feltételeket  kell  biztosítani.  A  cél  az,  hogy  két  éven  belül  a  cég  meger södjön,  hogyő  
biztonsággal lehessen üzemeltetni. Ennek a cégnek profitot kell termelni.

Tóth  Miklós: mikor  tudja meg azt,  hogy milyen pénzügyi  fedezet  kell  a  hitel  átvállalásához,  a 
m ködtetéshez?ű

Szarvák Imre: erre kés bb tud válaszolni, ma ment volna a Budapest Bank pécsi kirendeltségénekő  
vezet jével tárgyalni ezzel kapcsolatban. Bárki mehet vele erre a tárgyalásra. A vízdíjak mérsékléseő  
nem valószín .ű

Tóth Miklós távozik az ülésr l.ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a két ülés között tett intézkedésekr l szóló beszámolót.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

196/2007 (X. 24) 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.

El terjesztés oktatási társulás társulási megállapodásának módosításárólő

Molnár  Tamás: a  megállapodás  3.  oldalán  lév  d lt  bet s  részt  a  Közigazgatási  Hivatalő ő ű  
megkifogásolta, ennek nem lehet benne maradni. 

Szarvák Imre: Kihagyhatjuk.

Molnár Tamás: A könyvtár és a Gyermekjóléti Szolgálat intézményhez való rendelésével az lett 
volna  a  cél,  hogy  az  önkormányzat  m ködését  racionalizálja.  A  könyvtár  feladata  törvényilegű  
meghatározott, iskolakönyvtár m ködése szükséges, amennyiben kikerül a könyvtár rendezni kell aű  
kérdést. 



Szarvák Imre: javasolja, hogy külön napirendben foglalkozzon a testület ezzel a témával. akinek 
ezzel problémája van az írja le, arra majd válaszol.

Gy r Istvánné:ő  a törvény el írja, hogy az iskolában kötelez  a könyvtári  feladat. Ez nincs mostő ő  
rendezve, az iskola feladatából kikerült a könyvtár.

Molnár Tamás: mindkét település vonatkozásában határozatot kell hozni. Addig nem lehet dönteni a 
megállapodás módosításáról amíg  a diákönkormányzat a nevel  testület a szül i munkaközösségő ő  
nem véleményezte.

Szarvák Imre: ebben az esetben jöv  héten testületi ülést hív össze.ő

Gy r Istvánné:ő  jöv  héten nem tud megjelenni az ülésen.ő

Dr. Tóth-Daru Péter: azzal a kitétellel fogadjuk el, hogy a vélemények utólag kerüljenek bekérésre. 
A vélemények bekérése  után  kerüljön  aláírásra  a  társulási  megállapodás  módosítása.  Az alábbi 
mondat kihagyásával kerül elfogadásra:

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a fenti javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

197/2007 (X. 24) KT határozat 

Oktatási társulási megállapodás módosításáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a 98/2007 (VI. 6) KT határozattal elfogadott oktatásiő  
társulási megállapodást módosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges vélemények bekérése 
után a megállapodás aláírására.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Polgármester Jászboldogháza
4.) dr. Kovács Kornél jegyz  H.ő

El terjesztés alapító okirat módosításárólő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

198/2007 (X. 24) KT határozat 

Alapító okirat módosításáról



Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képvisel -testülete a 98/2007. (VI. 6) KT határozattalő  
elfogadott  alapító  okiratot  módosítja.  Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  vélemények 
bekérése után a megállapodás aláírására.

Határozatról értesülnek:  1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Polgármester Jászboldogháza
4.) dr. Kovács Kornél jegyz  H.ő

Szarvák Imre: javasolja,  hogy a 2007/2008 tanévben az  iskolai  könyvtári  feladatokat  a  községi 
könyvtár lássa el a gesztorintézmény és a Mátyás Király Iskola vonatkozásában is.

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

199/2007 (X. 24.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  2007/2008  tanévben  az  iskolai  könyvtáriő  
feladatokat  a  községi  könyvtár  lássa  el  a  gesztorintézmény  és  a  Mátyás  Király  Iskola 
vonatkozásában is.

Határozatról értesülnek:  1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Szarvák Imre polgármester H.
3.) Polgármester Jászboldogháza
4.) dr. Kovács Kornél 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

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


