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Jegyz könyv ő

Készült: a Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. november 14-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
Sipos Gézáné,
Szilágyi Péter,
Tóth Gábor
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Kormosné Kiss  Mária,
Vígh Miklós bizottság kültagjai,
Tarnai Mihály intézményvezet ,ő
Illés Anita Új Néplap részér l,ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyz könyvő  
hitelesít nek Sipos Gézáné és Döm k Istvánné személyét javasolja.ő ő

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

200/2007 (XI. 14.) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Sipos Gézáné és Döm kő ő ő ő  
Istvánné személyét elfogadta.

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

Szarvák  Imre: egy  napirend  felvételét  javasolja  a  Óvodai  nagycsoport  létszáma  b vítéséhező  
hozzájárulás  a  Cifrapalota  Óvodai  Tagintézményben  címmel.  Kéri  a  napirend  elfogadását  az 
alábbiak szerint:

- Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő
- Pályázatok beadásáról
- Folyószámlahitel igénybevételér lő
- Távközlési ajánlat elbírálásáról
- Óvodai nagycsoport létszáma b vítéséhez hozzájárulás a Cifrapalota Óvodai ő

Tagintézményben



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

201/2007 (XI. 14) 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 átmeneti segély megállapítás iránti kérelmet, illetve 
fellebbezést.

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

202/2007 (XI. 14) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  zárt  ülésen  tárgyalja  meg  az  átmeneti  segélyő  
megállapítás iránti kérelmet és fellebbezést.

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

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák Imre: kiegészítésként elmondja, hogy a Vadascsárda bérbevételére egy pályázat érkezett, 
ugyan az  aki  az  el z  kiírás  során  is  beadta  a  pályázatot.  Err l  a  témáról  a  soros  ülésen  lesző ő ő  
el terjesztés.ő
A Liget út útalapjának elkészítése folyamatban van, ezen a héten el fog készülni.

Sas Dezs :ő  a november 5-i Víziközm  Társulati ülésen milyen problémák merültek fel?ű

Szarvák Imre: Sipos Géza részér l felmerült egy kérdés, mely után kételyek merültek fel a Társulatő  
tagjaiban,  hogy a  hitel  felhasználása  törvényes-e?  A  beruházás  körülményeit  beszélték  meg.  A 
probléma megoldásra vár.
A  beruházással  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Miniszter  Asszony  engedélye  alapján  került 
felhasználásra a támogatás.
Ismét Társulati ülésre kerül majd sor, mely után a hitel lehívásra kerülhet.

Sas Dezs :ő  az Ady Endre úti világítás b vítés milyen stádiumban van? ő
A József Attila úton az iskolához vezet  útszakaszon az aszfalt meg van süllyedve, a víz megáll ott,ő  
nincs megoldva a vízelvezetés, a gyerekek vízben járnak iskolába. Megoldást kell erre találni.



A díszkútból, a templomnál miért nem folyik a víz?
A lakók szóltak,  hogy a Községháza épülete el tt a nagy kavicsokat dobálják. Mit lehetne tenni?ő
A Vörösmarty úttal kapcsolatban elmondta, hogy nem csináltak semmiféle alapot az útnak. Ennek 
az útnak teljesen új  útalap kellett  volna.  A teherautók szét fogják nyomni az utat.  Erre mennyi 
garancia van? A tavasszal meg lehet nézni milyen állapotba kerül.

Szarvák Imre: az Ady Endre út közvilágításával kapcsolatban elmondta, hogy az áramszolgáltató a 
fejlesztéseket  nagy  összegekért  tudja  megvalósítani.  A  fejlesztéseket  össze  lehetne  vonni  és 
egyszerre kellene beadni, vagy valamilyen kedvezményt kicsikarni a szolgáltatótól. Egy lámpa kb.: 
200.000,- Ft. Sok helyre jó lenne a fejlesztés, pénz kell hozzá. 
A díszkút nem tudja miért nem m ködik. Utána fog nézni.ű
A  József  Attila  úton  valóban  süllyedés  van,  szikkasztó  árokkal  lehet  kezelni  a  problémát,  ez 
kivitelezhet .ő
A kavicsdobálásról hallott, konkrét esetr l azonban nem tud. A Polgár rség m ködik, nekik lehető ő ű  
mondani, hogy a központot jobban felügyeljék. A videokamerák elhelyezésének  visszatartó ereje 
lehet.
A Vörösmarty út útfelújításával kapcsolatban elmondta, hogy az észrevételek garanciális témakörbe 
tartoznak. Ennek az az oka, hogy a sok es  miatt  a munkagép kereke a meglágyult  alapot úgyő  
nyomta, hogy szétnyomódott az aszfalt. Itt út helyreállításról van szó. A kivitelez  ki fogja javítani,ő  
a Vörösmarty út ezen szakasza még egy aszfaltréteget fog kapni. Amikor nem volt es , ott a munkaő  
min sége jobb. Az es zés miatt lett olyan a Vörösmarty út. A kivitelez  felvállalta ezt a problémát,ő ő ő  
1 év garancia van. 3.000.000,- Ft-os bankgarancia van, egy éven túl a szavatosság m ködik. Ez nemű  
általánosítható az összes útra, 20.000 m2 készült el.

Sas Dezs :ő  ezeket az utakat nem lehet tehermentesíteni az állagmegóvás végett?

Szarvák Imre: jó a felvetés. Az utak tekintetében lehet követelni,  mert  van feltételrendszer amit 
biztosít  az  önkormányzat.  Az  utak  megóvása  szempontjából  fontos  a  vízelvezetés.  Ezt  egy 
tájékoztató praktikusan le fogja írni. Véleménye szerint a súlykorlátozást nehéz bevezetni, amihez a 
nehéz  gépek  parkolási  lehet ségét  meg  kellene  teremteni.  Részben  ez  már  m ködik,  a  voltő ű  
Cip üzem területén tárolnak gépeket.ő
A most készült utak le vannak tesztelve, úgy néz ki hogy bírják a terhet. Mindenhonnan nem lehet  
kizárni a nagy gépeket. 

Döm k Istvánné:ő  mikorra várható a Budapest Bank döntése a hitel átvállalásról?

Szarvák Imre: hónap végére várható. Pozitívan álltak ehhez a lehet séghez. Az önkormányzatnak aző  
lehet a célja, hogy a csatorna és szennyvíz jogán kívül más fedezetet ne kelljen adni.
Mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja a két ülés között tett intézkedésekr l szólóő  
beszámolót.

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

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

203/2007 (XI. 14) 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.

Pályázatok beadásáról

Gy r Istvánné:ő  az önrész mértéke miért emelkedett?

Szarvák Imre: a Jászság nincs a leghátrányosabb kistérségek között.  Véleménye szerint a támogatás 
intenzitás kedvez . ő

Tóth Gábor: a Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az el terjesztésben foglaltakat.ő

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

Tóth  Miklós: az  önkormányzatnak  volt  egy  olyan  szándéka,  hogy  az  ingázó  dolgozók  részére 
kerékpártárolót épít, a pályázat miatt ez el térben marad? Az áruház el tti állapotot kezelni kelleneő ő  
fedett tároló helyiség kialakításával. A Könyvtár és a Faluház közötti terület, illetve a volt játszótér 
területe vet dött fel.  Ebben dönteni kell. Ezzel kapcsolatban van elképzelés?ő

Szarvák  Imre: a  Településfejlesztési  Bizottság  ülésén  volt  err l  szó.  Indokolt  a  kerékpártároló.ő  
Felmerült egy lakossági indítvány szóban, hogy legyen a játszótér a hidroglóbusz alatt, illetve egy 
elvi  döntés  a  gazdasági  programban  ami  a  játszóteret  a  régi  helyén  tervezi  megvalósítani.  
Álláspontja  szerint  szükség  van  játszótérre.  Alternatív  javaslatként  ki  kell  dolgozni,  hogy  a 
kerékpártárolót  a  Könyvtár  és  a  Faluház  között  lehet  kialakítani.   Február  elején  nyílik  meg  a 
pályázati lehet ség a központok kialakítására, ezt meg kell várnunk. A kivitelezés reális id pontja aő ő  
jöv  év lehet a játszótér és a kerékpártároló tekintetében is. Véleménye szerint reálisabb a játszótérő  
a régi helyén, a kerékpártároló a Faluház udvarán. 
A közlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy a busz öböl kialakítására is lesz pályázati lehet ség.ő  
A Csokonai út környékén indokolt ennek a kialakítása.
Radarkontroll táblák kihelyezése folyamatban van, ez is segíti a F  út élhet bbé tételét.ő ő

Tóth  Miklós: a  32-es  f útvonal  forgalma  az  elmúlt  években  drasztikus  megnövekedett,  az  útő  
min sége romlott,  az autók sebességét  a  forgalom lassító  sziget  sem korlátozza.  Az út  mellettiő  
lakóház állaga romlik.  A közútkezel vel 2-3 éves levelezést folytat eredmény nélkül. Véleményeő  
szerint a településnek védekez  álláspontot kell kialakítani ennek kapcsán, akár tüntetés is szóbaő  
kerülhet. Olyan dologgal kell erre felhívni az illetékesek figyelmét ami nagy horderej .ű

Szarvák  Imre: elmondta,  hogy  egy  konferencián  fog  részt  venni  ezzel  kapcsolatban,  ahol 
sebességmér  készülékek elhelyezésér l  lesz szó. A gyártó cég lobbizik, hogy jogszabályi háttér iső ő  
legyen.  Amint  lesz  jogszabály  az  önkormányzatoknak  is  lehet sége  lesz  a  sebesség  túllépéstő  
büntetni a településen belül. A készülék árát így vissza lehet szedni.
Szavazásra bocsátja a pályázatok beadásáról szóló el terjesztést.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat  11 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

204/2007 (XI. 14.) KT határozat 



Pályázatok beadásáról

Jászalsószentgyörgy községi  Önkormányzat  képvisel -testülete  hozzájárul  a  kerékpárút  építéséreő  
(ÉAOP – 2007-3.1.2) kiírt Európai Uniós pályázatok ezen el terjesztés szerinti benyújtásához.ő
A pályázatok költségvetése:

I. Kerékpárút építése a F  úton összköltség: 93.860.671,- Ftő
Öner  15 %: 14.079.101,- Ftő

II. Belterületi utak fejlesztése (Délibáb  és Tavaszmez  utcák) összköltsége: 73.850.584,- Ftő
Öner  15%: 11.077.588,- Ftő

Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázathoz kapcsolódó saját részt költségvetésében biztosítja.

Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : 2007. november 16.ő

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

Tóth Gábor távozik az ülésr l.ő

Folyószámlahitel igénybevételér lő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

205/2007 (XI. 14.) KT határozat 

Folyószámlahitel igénybevételér lő

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló,ő  
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján:

A  közszolgálati  és  államigazgatási  feladatainak  folyamatos  m ködtetéséhez  15.000.000,-  Ft,ű  
összeg  folyószámla hitel igénybevételét határozza el, egy éves id tartamra.ű ő
A hitel visszafizetésének határideje: 2008. december 31. napja.

1.) A képvisel -testület  kötelezettséget vállal  arra,  hogy a hitel  visszafizetésének id tartamaő ő  
alatt a hitel és járulékai a fejlesztési kiadásokat megel z en a költségvetés összeállításakorő ő  
betervezi és jóváhagyja.

2.) A  képvisel -testület  a  hitel  és  járulékai  visszafizetési  biztosítékaként  az  OTP  javáraő  
engedményezi a havonta érkez  SZJA, valamint az id arányosan  keletkez  helyi adó éső ő ő  
gépjárm adó bevételeit a kölcsön és járuléka erejéig.ű

3.) Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a folyószámla hitel szerz dés aláírására.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Polgármester H.
2.) Pénzügyi Bizottság Elnöke H.
3.) OTP Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ig. Szolnok



4.) Jegyz  H.ő

Feketéné Laczlavik Ildikó távozik az ülésr l.ő

Távközlési és m sorkészítési ajánlatrólű

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

206/2007 (XI. 14) KT határozat 

Távközlési és m sorkészítési ajánlatrólű

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képvisel -testülete a PR-Telecom Zrt. és a Trió Médiaő  
Kft.  ajánlatát  az  el terjesztés  melléklete  szerint  elfogadja.  A  képvisel -testület  felhatalmazzaő ő  
Szarvák Imre polgármestert, hogy a szerz dést aláírja, a kapcsolódó intézkedéseket megtegye.ő

Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : 2007. december 15.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő
4.) PR-Telecom Zrt.
5.) Trió Média Kft.

Óvodai nagycsoport létszáma b vítéséhez hozzájárulás a Cifrapalota Óvodai ő
Tagintézményben

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

207/2007 (XI. 14) KT határozat 

Óvodai  nagycsoport  létszáma  b vítéséhez  hozzájárulás  a  Cifrapalota  Óvodaiő  
Tagintézményben

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete hozzájárul a Cifrapalota Óvodai Tagintézményben aző  
egyik  óvodai  nagycsoportban  a  törvényileg  engedélyezett  25  f s  létszámtól  való  eltéréshez,  aző  
engedélyezett létszámot 26 f ben állapítja meg.ő

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

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



4.) Cifrapalota Óvodai Tagintézmény H.

Szarvák Imre: a következ  1 hétben várja a javaslatokat a következ  évi költségvetési koncepcióő ő  
elkészítéséhez. Ehhez a gazdasági program az irányadó.

Dr. Tóth-Daru Péter: mikor kerül átadásra az Egészségház?

Szarvák Imre: miután a használatba vételi engedélyt megkapta az épület.

Dr. Tóth-Daru Péter: a telephely megváltozását a Polgármesternek kell jeleznie a Cégbíróság felé, 
ezt követ en lehet a rendel k címét megváltoztatni.ő ő

Szarvák Imre: elmondta, hogy a Véd n i Szolgálathoz Kátai Laura festett egy figurát társadalmiő ő  
felajánlásból.
Megköszöni a nem képvisel k jelenlétét, a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.ő

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél 
polgármester        jegyz  ő

Döm k Istvánné ő Sipos Gézáné
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesítő ő


