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Jegyz könyv ő

Készült: a Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2007. december 19-én megtartott ülésenő  
felvett jegyz könyvéb l.ő ő

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester 
Blaha Borbála,
Döm k Istvánné,ő
Gy r Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Sipos Gézáné,
Szilágyi Péter,
Tóth Miklós önkormányzati képvisel k,ő
Vígh Miklós bizottsági kültag,
Keskeny Attila karbantartó vállalkozó,
Pásztor Pascal plébános,
Tarnai Mihály igazgató,
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Tóth Gábor már 
korábban jelezte távolmaradása okát, Feketéné Laczlavik Ildikó, Dr. Tóth-Daru Péter, Sas Dezső 
tegnap  jelezte  távolmaradása  okát.  Tóth  Miklós  kés bb  érkezik  az  ülésre.  Elmondja,  hogy  aző  
SZMSZ szerint aki indokolatlanul van távol széksértést követ el. Nem érti az óriási hiányzás okát. A 
Településfejlesztési  Bizottság  ülésén  három  tag  jelent  meg  Molnár  Tamás,  Blaha  Borbála, 
Kormosné  Kiss  Mária,  így  nem  tudott  ülésezni  a  Bizottság,  pedig  segítette  az  összejövetel 
megvalósítását. A mai ülés napirendi pontjait nem befolyásolja a Településfejlesztési Bizottsági ülés 
határozatképtelensége.
Jegyz könyvhitelesít nek Blaha Borbála és Gy r Istvánné személyét elfogadni.ő ő ő

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

224/2007 (XII. 19) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  jegyz könyvhitelesít nek  Blaha  Borbála  és  Gy rő ő ő ő  
Istvánné személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: 12. napirendként kéri felvenni az ajándékutalvány elfogadásáról szóló el terjesztést.ő
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

-     Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekr l és tett intézkedésekr l.ő ő
– El terjesztés 2008. évi munkatervr l.ő ő
– El terjesztés a közterületek tisztán tartásáról és a települési ő szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI.26.) KT. rendelet módosításáról.
– Beszámoló fejlesztésekr l, pályázatokról, karbantartási ő feladatokról 2007. évben.



– El terjesztés Jászalsószentgyörgy Oktatási Intézményeiért Alapítvány alapító okiratánakő  
módosításáról.

– El terjesztés társulási közoktatási esélyegyenl ségi ő ő helyzetelemzés és program 
elfogadásáról.

– El terjesztés haszonkölcsön-szerz dés jóváhagyásáról.ő ő
– El terjesztés helyiség bérbeadásáról.ő
– El terjesztés „Vadascsárda” bérbeadásáról.ő
–  Tájékoztató a vételi jog gyakorlásának helyzetér l.ő
– El terjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat ő Képvisel -testületének aző  

önkormányzati közüzemi Vízm b l ű ő szolgáltatott ivóvíz díjának, valamint a 
szennyvízgy jtés -, ű elvezetés – és tisztítás szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 
3/2007. (II.15.) rendeletének módosításáról.

– El terjesztés ajándékutalvány elfogadásárólő

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

225/2007 (XII. 19) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta.ő

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

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekr l és tett intézkedésekr lő ő

Szarvák  Imre: kiegészítésként  elmondja,  hogy  az  üdvözl táblák  elkészültek,  3  helyen  kerültekő  
kihelyezésre.

Sipos Gézáné: a lakosság észrevételét tolmácsolja  a testület felé. A Vörösmarty úttal kapcsolatban 
sok min ségi kifogás van. Már lyukak vannak rajta. Végigment rajta, ez alapján állapította meg ezt.ő  
Hogy kerülhetett ilyen rövid id  alatt ilyen állapotba?ő

Szarvák Imre: ennek az útszakasznak az állapota régóta okoz problémát. Az útfelújítási tervben a 
Vörösmarty út eredetileg nem volt benne, a felújítását kezdeményezte a Miniszter Asszonynál. Két 
üléssel  ezel tt  id szakban a min ségellen r és a  m szaki  ellen r  is  elismerte  ezeket a hibákat,ő ő ő ő ű ő  
amir l  jegyz könyv készült.  Az id járás  miatt  az útfelület  zárása  csak  így történhetett  meg.  Aő ő ő  
javítást csak megfelel  id járási viszonyok mellett  lehet elvégezni. Egyeztetett a m szaki ellen rrel,ő ő ű ő  
ha az útalap beáll, új aszfalt, vagy teljesen új tükör készül. A Falugy lés volt err l tájékoztatás.ű ő

Gy r Istvánné:ő  az iskolakonyha új helyen való üzemeltetésénél mit vállal az OZIRISZ Kft.?

Szarvák  Imre: ennek  most  van  a  felmérése,  a  melegít  konyhánál  az  eszközök  önkormányzatiő  
tulajdonban vannak, a szennyvízelvezet  rendszer hibája a mi kompetenciánk. Kell még szárítópolc,ő  
falikút, ami nagyságrendileg pár százezer forintos nagyságrend .ű

Molnár Tamás: a melegít pultot és az eszköztartó polcot mi vásároljuk meg? Azok az OZIRISZő  
Kft. tulajdonát képezik.



Szarvák Imre: ez új információ, most nem szabályosan m ködik, ezt kell orvosolni.ű
Szavazásra  bocsátja  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekr l,  fontosabb  eseményekr l  szólóő ő  
tájékoztatót.

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

226/2007 (XII. 19) 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 tájékoztatót elfogadta.ő

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

A Községi Önkormányzat 2008 évi munkatervér lő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

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

határozatot hozta:

227/2007 (XII. 19) KT határozat 

A Községi Önkormányzat 2008. évi munkatervér lő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a 2008. évi munkatervet elfogadta.ő

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

A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  
közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI.26.) KT. rendelet módosításáról

dr.  Kovács  Kornél: elmondja,  hogy  az  önkormányzatnak  van  6  millió  forintos  követelése  a 
Városüzemeltet  Kft. felé amit nem fizettek ki. A díjhátralékok mintegy 3 millió forintot tesznek ki,ő  
amit  ha nem sikerül  behajtani  az önkormányzatnak kell  kifizetni.  Tehát a Városüzemeltet  Kft.ő  
tartozik  3  millió  forinttal,  aminek  a  visszafizetésére  több  lehet ség  merült  fel.  A  tartozásukatő  
elismerik. Az egyik a részletekben történ  fizetés, vagy visszaadják az autót, vagy eladják az autót,ő  
az önkormányzat megbízásával és a követelést abból fizetik meg egy összegben.

Szarvák Imre: a tartozás átvételét nem támogatom. A részletfizetés lehet a megoldás.

Molnár Tamás: nem tudja elfogadni egyik változatot sem, 6 éve használják a 12 milliós autót.

Szarvák  Imre: ne  keverjük  össze  a  díjváltozási  rendeletet  és  a  szemétszállító  cég  tartozását. 
Véleménye szerint, ha úgy dönt a testület, hogy kés bb érvényesíti a követelését, akkor kamatot iső  



kell érvényesíteni.

Sipos Gézáné: ha a részletfizetést választjuk, amikor letelik a részlet a Városüzemeltet  tulajdonábaő  
kerül  az autó.  Egyszer  látta  ezt  a  szerz dést,  a  Vízm   kötötte  meg a bérleti  szerz dést.  Sajátő ű ő  
mentéségére mondja, hogy mindig rákérdezett a hátralékokra. Ezt most le kell rendezni.

dr. Kovács Kornél: üzleti szempontból az önkormányzat nincs rossz pozícióban.

Szarvák Imre: meg lehetne nézni azt a járm vet, milyen állapotban van. Az állapotától függ enű ő  
kellene a sorsáról dönteni.

Molnár Tamás: hátrányos helyzetben van a település, a lakosság meg még inkább.

Gy r Istvánné:ő  egyetért Sipos Gézánéval, emlékezett a részletfizetésre, az utolsó ciklusban mindig 
elodázott és nemleges választ kapott az illetékesekt l. Nem ilyen magas összegre emlékezett. Hogyő  
a Vízm  adta bérbe arról nem volt tudomása a testületnek.ű

Sipos Gézáné: a fizetési hátralékok behajtására van garancia?

dr. Kovács Kornél: nincs rá garancia.

Sipos Gézáné: meg kell  szavazni, de ha ilyen magas hátralék kintlév ség van akkor hátránybanő  
vannak azok akik fizetnek, a többiek helyett pedig kifizeti az önkormányzat.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a rendelet tervezetben ő
foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elvetette, az alábbi határozatot hozta:

228/2007 (XII. 19) KT határozat 

A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  
közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI.26.) KT. rendelet módosításáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárdő  
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI.26.)  KT.  rendelet  módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet elutasította.

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

Molnár Tamás: javasolja, hogy ebben az ügyben szülessen konkrét megállapodás 1 hónapon belül. 
Igazságtalan viszonyok mellett nem támogatja.

Szarvák  Imre: javasolja,  hogy  a  Városüzemeltet  Kft-vel  kezd djenek  tárgyalások,  hogyő ő  
megállapodás születhessen, és a rendeletet meg lehessen alkotni, 1 hónapos határid t javasol.ő

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

229/2007 (XII. 19) KT határozat 



Javaslat elfogadásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  hulladékszállító  autó  tulajdonjogának  tisztázásaő  
érdekében megállapodik a Jászapáti Városüzemeltet  Kft.-vel 1 hónapon belül.ő

Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : 2008. január 19.ő

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

Gy r  Istvánné:ő  elmondja,  hogy az  id sek akik mentességet  kaptak  a  díjfizetés  alól,  felszólítástő  
kaptak a díjfizetésre. Most ismét felszólították ket. Ha számítógépes hibáról van szó, akkor kéri,ő  
hogy a Hivataltól elküldött listát vegye figyelembe a Kft.

Beszámoló fejlesztésekr l, pályázatokról, karbantartási ő feladatokról 2007. évben

Szarvák Imre: szóban nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, alapos, sokirányú, részletes, egyetlen 
javaslattal  él,  jól  látható  minden  területen  a  felhasználás,  de  jó  lenne,  ha  a  karbantartási 
szerz désben foglalt munkák elkülönülnének. ő

Szarvák  Imre:   véleménye  szerint  jól  elkülönülnek  ezek  a  munkák.  Ezekre  a  munkákra  van 
árajánlat, meg lehet nézni. Ami kifizetésre került, az mennyiségileg meg van határozva. Arról senki 
nem kért információt, hogy a karbantartás hogy van leadminisztrálva.

Gy r Istvánné:ő  a múlt ülésen a pályázati pénzek felhasználásáról kapott tájékoztatóval kapcsolatban 
elmondta, hogy dicséret érte, amilyen el relátóan kezdte meg a levelezést.ő

Szarvák Imre: köszönti Keskeny Attilát.

Molnár Tamás: a karbantartás el irányzata szerepel a költségvetésben. Vannak olyan tételek, amikő  
nem tudja, hogy tartozhatnak-e a karbantartás témakörébe, pl.: tereprendezés, felújítás. Ha így van 
és igen, a négyzetméterek rendelkezésre állnak a tereprendezésnél? Az anyagköltség és a munkadíj 
nem válik szét?

Szarvák  Imre: de  szétválik,  meg  lehet  tekinteni,  ez  nem pénzügyi  beszámoló.  A  karbantartási 
szerz dés olyan mellékletekkel egészült ki, ami ezt tartalmazza. Az eddig beadott költségvetésekő  
alapján kell elképzelni. Ennek a lényege az els  rész. ő
A karbantartási  feladatokról  beszámoló  nem volt.  A számításait  felülmúlta,  az  hogy  jobb ez  a 
karbantartási rendszer. A Víziközm  Szervezet m ködése átláthatatlan volt, ellátott karbantartásiű ű  
feladatot és szolgáltatási feladatot. A mostani karbantartási rendszert  folytatni kell, voltak benne 
nehézségek,  voltak  problémák,  amit  orvosolni  kellett.  A  rendszer  hatékony,  mert  akkor  kerül 
elvégzésre a munka ha szükség van rá. Bemutatja az eddig végrehajtott változásokat, felújításokat.
Szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Tóth Miklós megérkezett az ülésre.



Pásztor Pascal plébános megérkezett az ülésre.

Szarvák Imre: köszönti Pásztor Pascalt, aki szót kért az ülésen.

Pásztor Pascal: azért jött el, mert ezzel a testülettel még nem találkozott. Kéréssel szeretne fordulni 
a  testülethez.  Az  önkormányzat  felé  is  fordult  levéllel,  amire  nem kapott  választ.  Az  egyházi 
ingatlanokkal kapcsolatos volt ez a levél. Nehéz a gazdasági helyzet ami mindannyiunkat érint. Nem 
anyagi ráfordítást kér, hanem tájékoztatást arról, hogy mi m ködik az egyházi ingatlanban, vagy azű  
eddig átnézett szerz dések módosításával kapcsolatban kér tájékoztatást.ő
Súlyos gondok vannak a temet  körül is.  A temet  ügyében nem tud lépni, mert az önkormányzatő ő  
nem tesz semmiféle ígéretet. Teljes mértékben megelégedne jelképes gesztusokkal az ingatlannal 
kapcsolatban,  akár  dátumokkal  is.   A  temet  felé  is  gesztus  volna,  hogy  az  önkormányzatő  
hozzájárulna a temet  fenntartásához. A vízórát is az Egyházközség nevére írták, amit a temető ő 
fenntartó  dolga  lenne  fizetni.  Amikor  visszakerült  az  egyházhoz  a  temet ,  rendbe  lett  téve.ő  
Megvádolták azzal, hogy azért van közte és a polgármester közt konfliktus, mert kivételezést várt a  
polgármestert l.  Nem kivételezést kér, hanem amit hivatalból kötelessége megóvni azt megóvja.ő  
Hivatalos formában kér erre választ. Megköszöni a figyelmet, további eredményes munkát kíván.

Szarvák Imre: elmondja, hogy az önkormányzat kapott egy ilyen levelet, a testület döntött arról, 
hogy megkezdhesse a tárgyalásokat.  Az F  úti  iskola ½ részben az egyházé,  a másik épület aző  
öregek napközi otthona épülete teljesen az egyházé. A tárgyalások során nem sikerült megfelelő 
megoldást találni.  Elismerte,  hogy az iskolai feladatokra használt  épületnek állagmegóvása nem 
volt, vagy nem kell  mérték  volt. Kezdeményezte,  az  ½ tulajdonú épület  iskola részére történő ű ő 
eladását. Erre nemleges  választ kapott. Az önkormányzat a másik épület helyreállításában segít. 
Maradjanak a tulajdon viszonyok és kisebb összegekben próbáljuk megóvni az épületeket és így  a 
szerz déseket újra lehetne fogalmazni.ő
A  Plébános  Úr  azt,  mondta,  hogy  csináljuk  meg  a  felújítást,  akkor  a  kártérítési  igényen 
elgondolkodik. A két épület a falu szégyene, konkrétan kellene lépéseket tenni ennek érdekében. 
A temet vel  kapcsolatban elmondta,  hogy nem látta  az üzemeltet i  szerz dést,  el re  kell  lépniő ő ő ő  
ebben, mert a maradás a legrosszabb.

Pásztor  Pascal: az  épületekben  m ködnek  az  alap  infrastruktúrák.  Nem  kártérítést  követelt.  Aű  
temet vel kapcsolatban a kapott levelet lefénymásolta.ő

Szarvák Imre: furcsa, hogy az üzemeltet nek nem feladata a szemét elszállítása. Teljesen megérti aő  
Plébános  Úr  problémáját,  nem egyszer ,  de  lépni  kell  ez  ügyben.  Err l  most  többet  nem tudű ő  
mondani. Jöv re, ha az egyik épület sorsa jobbra fordulna, annak örülne, vagy a másik épület sorsaő  
jogilag is rendez dne. A legrosszabb, ha minden így marad.ő

Sipos Gézáné: úgy érzi, hogy közös érdek, hogy a dolog rendez djön. A temet  és a tulajdonjogiő ő  
dolgok felszínen voltak.

Molnár Tamás: azért nem tudtak pályázni, mert a telek nem önkormányzati tulajdonban van.

Sipos Gézáné: a temet  mindannyiunk érdeke, mivel nem köztemet r l van szó, így ahol nincsenekő ő ő  
szabályok, ott a temetkezési vállalkozó azt tesz, amit akar. Itt nem lehet akadály, közös érdek, hogy 
miel bb rendez djön a temet  sorsa.ő ő ő

Szarvák Imre:  véleménye szerint  úgy lehet  támogatni  az  egyházat,  mint  a  civil  szervezeteket. 
Dátumilag  kell  err l  határozni,  a  február  15-i  dátum  a  költségvetéssel  összhangban  megfelel .ő ő  
Akkorra  beszámol  az  ingatlanok,  temet  tekintetében,  vagy  javaslatot  tesz  az  egyházzal  valóő  
egyeztetés után.
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.



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

230/2007 (XII. 19) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a Római Katolikus Egyházközösséggel tárgyalásokatő  
kezd,  az  egyházi  ingatlanok  tulajdoni  viszonyaival  kapcsolatban   és  a  temet  rendbetételeő  
vonatkozásában , majd beszámolót készít az egyeztetések eredményér l.ő

Határid : 2008. február 15.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

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

 Jászalsószentgyörgy Oktatási Intézményeiért Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

231/2007 (XII. 19) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Oktatási Intézményeiért Alapítvány alapító okiratának módosításáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul a Jászalsószentgyörgyő  
Oktatási Intézményeiért Alapítvány alapító okiratának módosításához.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester H.
3.) Jegyz  H.ő
4.) Jászalsószentgyörgy Oktatási Intézményeiért Alapítvány H.
5.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Szolnok

Társulási közoktatási esélyegyenl ségi helyzetelemzés és program elfogadásárólő

Gy r  Istvánné:ő  alapos,  részletes  és  átfogó  a  munka,  örül,  hogy  egybe  esik  Bajnai  Gordon 
programjával.  Mivel  fejleszt  pedagógusként  dolgozik,  minden  er feszítés,  amit  a  hátrányoső ő  
helyzet  gyerekek megsegítésére tesznek, fontos. Ebben a vonatkozásban a mi iskolánkban nincsű  
semmi teend .ő

Szarvák Imre: az infrastruktúra javítása a fontos. Ezt egy küls  szakért  vizsgálta.ő ő
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  az  el terjesztésben  ő ő



foglaltakat  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

232/2007 (XII. 19) KT határozat 

Közoktatási esélyegyenl ségi program elfogadásárólő

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  véleményezte  és  elfogadja  aő  
Közoktatási esélyegyenl ségi programot.ő

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

Haszonkölcsön-szerz dés jóváhagyásárólő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  az  el terjesztésben  ő ő
foglaltakat  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

233/2007 (XII. 19) KT határozat 

Haszonkölcsön-szerz dés jóváhagyásárólő

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képvisel -testülete jóváhagyja a Jászsági Családsegítő ő 
és Gyermekjóléti Szolgálat jászalsószentgyörgyi telephelyére vonatkozó haszonkölcsön-szerz dést,ő  
és felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a szerz dés megkötésére.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.) Polgármester H.
4.) Jegyz  H.ő

Helyiség bérbeadásáról

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, jónak találta a bérleti díj összegét.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  az  el terjesztésben  ő ő
foglaltakat  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

234/2007 (XII. 19) KT határozat 

Ügyfélszolgálati iroda létesítése céljából, helyiség bérbeadásáról



Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete hozzájárul, hogy a F  út 70/a. számő ő  
alatt található Faluház egyik 3,6 x 4,5 m, azaz 16,2 m2 alapterület  helyiségét bérbe adja az E-ONű  
Szolgáltató Kft., (9027 Gy r, Kandó Kálmán út 13.) részére 2008. január 1. napjától határozatlanő  
id re  30.000,-  Ft/hó  bérleti  díjért,  amely  magában  foglalja  a  rezsiköltségeket,  az  internet  éső  
telefonköltségek kivételével.
A képvisel -testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a bérleti szerz dés megkötésére.ő ő

Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : 2007. december 31.ő

Határozatról értesülnek:  1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester H.
3.) E-ON Szolgáltató Kft. (9027 Gy r, Kandó Kálmán út 13.)ő
4.) Jegyz  H.ő

„Vadascsárda” bérbeadásáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy a pályázatok felbontása több képvisel  jelenlétében történt. ő

Gy r  Istvánné:ő  a  Pénzügyi  Bizottság  2  igen  2  nem  szavazat  mellett  nem  fogadta  el  az 
el terjesztésben foglaltakat, azzal, hogy a szerz dés tartalma megváltozott a korábbihoz képest. Aő ő  
szerz dés  15  éves  id tartamával  volt  probléma.  Kevés  a  bérleti  díj  ilyen  id tartam  mellett.ő ő ő  
Véleménye szerint az együttm ködés az anyagi terhek megosztását is jelenti.ű

Szarvák  Imre: az  önkormányzat  mint  tulajdonos  és  az  üzemeltet  személye  ketté  válik,ő  
együttm ködési  javaslat  van.  A megnyíló pályázati  lehet ségek miatt  ez  jó  dolog,  ez nem arraű ő  
vonatkozik, hogy az önkormányzat nem vállal anyagi felel sséget. A két szerz dést miért érdemeső ő  
szinkronba hozni? A csárda épülete olyan ingatlanon van amit körül vesz a park, a pálya, aminek 
szerves része a Vadascsárda, amire önmagában nincs érdekl dés. A park és a csárda jól csak együttő  
tud  m ködni.  A  pályázat  a  Vadasparkra  akkor  került  kiírásra,  mikor  a  csárda  nem  volt  azű  
önkormányzat  tulajdonában.  Az  önkormányzatnak  nem  kötelez  pályázatot  kiírni,  nem  érti  aő  
problémát az eredeti  szerz déssel  kapcsolatban,  a  csárdát  és  a  parkot nem lehet  külön kezelni.ő  
Tudomásul veszi a Pénzügyi Bizottság véleményét, azonban ez nem dönt  ebben a dologban.ő

Sipos Gézáné: véleménye szerint, mivel ez a pályázat az épületre volt kiírva, a testületnek az épület 
bérbeadásáról kell döntenie. A gondozási feladatokra már van él  szerz dés, ezt ne mossuk össze. Aő ő  
vállalkozó azon lesz, hogy a területet rendben tartsa. A 15 évet soknak tartja, maximum 10 évet tart  
elegend nek. Így támogatja a bérbeadást.ő

Blaha Borbála:      sok a 15 év, illetve külön kell kezelni a két ügyet. A 15 évet akkor tudná elfogadni 
ha konkrét terv lenne a hasznosításra.

Szarvák Imre: a pályázó írta, hogy így kívánja üzemeltetni. A pályázati tervet jónak tartja.

Keskeny Attila: az els  beadásnál úgy érezte, hogy rasszizmus gyanúja állt fenn. Nem tudja ígyő  
elfogadni. A területet meg kell védeni. Több 10 milliót kell beleinvesztálni, úgy fogjon bele, hogy 
egy év után vissza lesz véve a park? Ha  Jászalsószentgyörgyöt szentgyörgyiek képviselnék, akkor 
Szentgyörgyért tennének. Fel akar újítani egy területet, ami az önkormányzat tulajdonában marad. 
Köszönetet kellene mondani azért amiért ezt teszi. A park gondozása teljesen ingyen van. 

Molnár Tamás: a megállapodásban a parkvédelem benne van?

Keskeny Attila: a  park  tisztántartását  kell  elolvasni.  A  park  takarítás  elkezd dött,  ezt  szeretnéő  



folytatni,  de ez egyes emberek érdekeit sértette, most áll a munka. 

Molnár Tamás: parkvédelmet kell végezni, ebben nincs benne a parkvédelem.

Szarvák Imre: a pályázathoz kapcsolódik a módosítás.

Keskeny Attila: ez a szerz désben lesz benne.ő

Molnár Tamás: olyan el terjesztésben kell dönteni, amiben ez benne van.ő

Keskeny Attila: amelyik módosítást elfogadja a testület, az kerül a szerz désbe.ő

Molnár Tamás: nem mondhatom, hogy nem támogatom. A Pénzügyi Bizottság 10 éves javaslatát 
tartja indokoltnak.

Gy r Istvánné:ő  a jegyz  olvassa fel a pályázati kiírást.ő

Molnár Tamás: a pályázó módosította pályázatát, a Vadaspark is belekerült. A Pénzügyi Bizottság 
ülésén korrekt érvek hangzottak el. Úgy jött ide, hogy támogatja a pályázatot.

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.
Sipos Gézáné távozott az ülésr l.ő

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  Sipos  Gézáné  lemondott  önkormányzati  képvisel i  tisztségér l,ő ő  
írásban adta be lemondását az ülés szünetében. A jegyz  tegye meg a szükséges intézkedést. ő
Vonatkoztassunk el a kiírástól, ez nem jegyz i pályázat, nem közbeszerzési pályázat. A lakosságő  
érdekében javasolja, hogy együtt kerüljön elfogadásra az el terjesztés. Átgondolt, alapos és egyetlenő  
javaslat érkezett a csárda üzemeltetésére és a park gondozására. Olyan adottságokkal rendelkezik az 
a rész, a Vadas,  aminek  hagyományai vannak, ahol színvonalas vendéglátó helyet kell kialakítani. 
Ebben  az  évben  a  testület  mindig  úgy  döntött,  a  viták  ellenére,  hogy a  programját  meg  tudta 
valósítani. Ha ezt elutasítja a testület, akkor politikailag rossz döntést hoz. Ebben a vadasban sok 
lehet ség van. Az önkormányzati ciklus elején a Vadascsárda nem volt önkormányzati tulajdonban.ő

Blaha Borbála: javasolja, hogy fogadja el a testület a pályázati kiírás szerint, jöv re ismét hirdessükő  
meg 10 évre a pályázatot a parkra.

Döm k Istvánné:ő  a  Vadaspark  gondozására  már  van  érvényes  bérleti  szerz dés,  amit  úgy  kellő  
hagyni, és a Vadascsárda üzemeltetésér l szóló el terjesztés fogadja el a testület.ő ő

Gy r Istvánné:ő  Döm k Istvánné javaslatát támogatja. A szerz désben szét kell választani a park és aő ő  
csárda  ügyét,  tárgyalja  a  testület  a  következ  id szakban,  mikor  már  lejárt  a  parkra  vonatkozóő ő  
szerz dés. ő

Keskeny Attila: kéri,  nézzék meg mi van a szerz désben. A ciklus elején bebizonyította milyenő  
munkát végez. 

Szarvák Imre:   jelent s munkálatok folytak eddig a park területén. A Vadascsárda m ködéséhező ű  
kapcsolódóan milyen beruházások várhatók?

Keskeny Attila: le  kell  zárni  a parkot,  sétányokat,  játszóteret  alakít  ki,  padokat  helyez ki.  Csak 
együtt tudja üzemeltetni a parkot és a csárdát. 



Molnár Tamás: nem fogja megszavazni, nem tud befejezni egy mondatot.

Keskeny Attila: azért nem jó ez a szerz dés mert eddig nem  az önkormányzat tulajdona volt a park.ő

Szarvák Imre: most már mind a kett  az önkormányzat tulajdonában van, korábban nem lehetettő  
lezárni a területet.

Keskeny Attila: le kell zárni a parkot, mivel az építkezés miatt nem lehet átjárni. Legjobb szándék 
vezérelte, a falu érdekét képviselte.

Szarvák Imre: a koncessziós pályázatot 3 hónap alatt megszavazták, err l meg fél éve beszélnek.ő  
Úgy érzi el kell mondania a véleményét. Err l tanulmányt fog írni. 5 percben mindenki elmondhatjaő  
a véleményét.

Molnár  Tamás: úgy jött  hogy a  pályázatot  támogatja.  A pályázati  kiíráshoz képest  a  pályázó a 
pályázatában indokoltan kiterjeszti a vadasparkra, tekintettel arra, hogy a pályázó kikötötte, hogy 
abban az esetben tartja fenn a pályázatát ha a csárdát és a parkot együtt 15 évre kapja bérbe. Ezt az 
új helyzetet a Pénzügyi Bizottság nem támogatta. Soknak tartja a 15 évet, legyen 10 év. Elfogadja, 
hogy egy ilyen beruházást hosszabb id  alatt kíván az ember elvégezni. Ezeket a dolgokat rögzíteniő  
kell.  Ütemezés  sem  lenne  baj.  A  szándék  jó,  egyetért  ezzel,  azonban  pontosítani  kell  a 
megállapodásokat. Ha ezek belekerülnek  a szerz désbe, a megállapodások pontosak lesznek akkorő  
tudja támogatni. Ebben a formában nem.

Gy r Istvánné:ő  a szándékát senki ne kérd jelezze meg. ő

Szarvák Imre: a szándék jó, a 10 évet nem érti. 

Gy r Istvánné:ő  ha mindenki szándéka az, hogy megtörténjen a bérbeadás, akkor a kiírt feltételek 
szerint történjen meg.  A park szerz dése az él  szerz dés letelte után kerüljön tárgyalásra. Teljesenő ő ő  
megdöbbent a módosításon. A vadascsárdát megszavazza.

Szarvák Imre: mi az indok, hogy nem lehet szinkronba hozni?

Blaha Borbála: mert nem így volt kiírva a pályázat, ez így zsarolás.

Keskeny Attila: 15 évre kívánja bérbe venni mind a kett t, a saját pénzére nem enged, a felel sségető ő  
is  vállalja.ő

Blaha Borbála: döntsön a testület külön a bérbeadásról és a szerz désr l.ő ő

Szarvák Imre: név szerinti szavazásra tesz javaslatot. 
Szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Szarvák Imre: elmondja, hogy az alábbi javaslatok alapján kéri a döntést.
Az   el terjesztésben  foglaltak  az  els ,  vagy  a  csárda  és  a  park  10  +  10  év  a  park  mostaniő ő  
szerz désének lejárta után, csak a vadascsárda kerüljön bérbeadásra 15 évre az eredeti kiírás szerint.ő  

Gy r Istvánné:ő  az eredeti el terjesztést támogatja a vadaspark kivételével.ő

Molnár Tamás: az eredeti pályázati kiírást támogatja, csak a Vadascsárda kerüljön bérbeadásra 15 
évre. Ezt fogja megszavazni.



Szarvák Imre: melyik pályázati kiírás legyen az alap? A 10 + 10 évnek semmi köze nincs ahhoz 
amit  javasolt.ő

Gy r  Istvánné:ő  az  együttm ködés  milyen  formában  valósul  meg?  Elvi  vagy  anyagi  támogatástű  
jelent?

Tóth Miklós: a források elérése érdekében az önkormányzat együttm ködik a bérl vel, elvileg vagyű ő  
anyagilag?

Szarvák Imre: elvi együttm ködésr l van szó.ű ő

Molnár  Tamás: figyelembe  kell  venni  azt,  hogy  lehet,  hogy  szóban  megállapodnak,  de  a 
polgármester megbízatása 4 évre szól, ez a szerz dés pedig 15 évre. Mindent pontosan tisztázniő  
kell, rögzíteni kell mindent, mert ez hosszú távú szerz dés. ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a név szerinti szavazásról szóló javaslatot.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban foglaltakatő  
1 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
elutasította, az alábbi határozatot hozta:

235/2007 (XII. 19) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a név szerinti szavazásra tett javaslatot elutasította.ő

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

Szarvák  Imre: a  település  fejl dése  érdekében mindkét  el terjesztést  megszavazza,  amennyibenő ő  
szükséges.

Tóth Miklós: még egyszer kéri a javaslatot.

Molnár  Tamás: a  pályázatot  a  kiírásnak  megfelel  feltételekkel  fogadja  el  a  testület,  csak  aő  
Vadascsárdát adja bérbe 15 évre, minden más nélkül.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

236/2007 (XII. 19) KT határozat 

A „Vadascsárda” bérbeadására, vállalkozás keretében történ  üzemeltetésére kiírt pályázat  ő
elbírálásáról

Jászalsószentgyörgy  község  önkormányzat  Képvisel -testülete  hozzájárul  a  jászalsószentgyörgyiő  
1542/2 hrsz. alatt felvett, 1160 m2 terület  „Vadascsárda” elnevezés  ingatlan és hozzátartozó telekű ű  



bérbeadásához,  és felhatalmazza a polgármestert  a  15 évre  szóló  bérleti  szerz dés  megkötéséreő  
2008. január 1. napjától kezd d  hatállyal a Jász-Otthon Center Kft. képvisel jével.ő ő ő

Határid : 2008. január 1.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület H.ő
2.) Polgármester H.
3.) Jász-Otthon Center Kft. H. Rákóczi út 11.
4.) Jegyz  H.ő

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

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 2 igen 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasította, 
az alábbi határozatot hozta:

237/2007 (XII. 19) KT határozat 

A Vadaspark ápolási, gondozási feladatainak ellátására kötött megállapodás módosításáról

A Községi önkormányzat Képvisel -testülete a ő Vadaspark ápolási, gondozási feladatainak ellátására 
kötött megállapodás módosításáról szóló el terjesztést elutasította.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jász-Otthon Center Kft. H. Rákóczi út 11.
3.) Jegyz  H.ő

Keskeny Attila: átgondolja a lehet séget.ő

Tájékoztató a vételi jog gyakorlásának helyzetér lő

Szarvák Imre: kiegészítésként elmondja, hogy egyeztetés történt az alpolgármesterrel, a Pénzügyi 
Bizottság elnökével és a Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesével. Korábban kialakult egy 
helyzet,  szerz déskötés történt  a víz- és  csatornam  üzemeltetésére.  Az el terjesztésben az vanő ű ő  
leírva,  hogy hogyan látja  a  pénzügyi  helyzetet.  Most  nem látja  indokoltnak a pénzügyi  helyzet 
megváltoztatását.

Molnár Tamás kiment az ülésr l.ő

Gy r Istvánné:ő  a tájékoztató alaposan körbejárja a visszavásárlás körülményeit. Véleménye szerint 
az utolsó banki kezességvállalás során vált lehetetlenné az önkormányzat. Nem járunk jól, már ha a 
vízdíj emelését nézzük is.

Tóth Miklós: szünet megtartását kéri.

Szünet után.
Molnár Tamás visszajött az ülésre.

Szarvák Imre: a koncessziós szerz désben le van írva, hogy a koncesszor bármivel meg  terhelheti aő  
céget. Mindegy hogy a Jász Vízm  van megterhelve, vagy a Délvíz Zrt. A szerz déseket meg lehetű ő  
nézni.



Döm k Istvánné:ő  a jó és a rossz oldalakat nézve sajnálja, hogy nem sikerült a visszavásárlás. Az 
esély meg lett volna, ha a hitel kifizetés után a díjak nem emelkedtek volna.

Tóth  Miklós: azt  hitte,  hogy  a  visszavásárlás  jó  döntés,  a  jelen  információk  miatt  azonban 
meggondolandó. A m ködtetéssel kapcsolatban a felszerelés és az eszközállomány nulla, aminek aű  
beszerzése 10 milliós tétel lehet. A döntései súlyát a kés bbiek során érzi az ember. A felel sséggelő ő  
teli teljes döntéshez információ kell.

Molnár Tamás: helyi vállalkozókat, konzorcium formájában miért nem lehetett megszólítani?

Szarvák Imre: a helyi vállalkozók meg vannak szólítva ebben a témában is.

Tóth Miklós kiment az ülésr l.ő
Tóth Miklós visszajött az ülésre.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

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

238/2007 (XII. 19) KT határozat 

A  víz-  és  szennyvízm  üzemeltetésének  jöv jér l  és  az  arra  vonatkozó  vételi  jog  ű ő ő
gyakorlásának helyzetér lő

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  víz-  és  szennyvízm vekő ű  
üzemeltetésének  jöv jér l  és  az  arra  vonatkozó  vételi  jog  gyakorlásának  helyzetér l  szólóő ő ő  
tájékoztatóban foglaltakat elfogadja.

Határozatról értesülnek:  1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jegyz  H.ő
3.) Jász-Vízm  Kft. Bólyű

Az önkormányzati közüzemi Vízm b l ű ő szolgáltatott ivóvíz  díjának,  valamint  a  
szennyvízgy jtés -, ű elvezetés – és tisztítás szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 
3/2007. (II.15.) rendeletének módosításáról

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság csak az infláció mértékének megfelel  emelést tudja elfogadni.ő

Molnár Tamás: akkor fogadja el, ha a következ  Jászalsószentgyörgyi Krónikában megjelenik, hogyő  
a testületnek nincs más választása a koncessziós szerz dés alapján.  A képvisel -testület  szerepeő ő  
csak formális, a pályázat elfogadásában szerepelt ez a díjtétel.

Szarvák Imre: nagy terhet ró a lakosságra a vízdíj.
Szavazásra bocsátja a rendelet tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete a rendelet-tervezetben  ő
foglaltakat 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

239/2007 (XII. 19) KT határozat 



Az önkormányzati közüzemi Vízm b l ű ő szolgáltatott ivóvíz  díjának,  valamint  a  
szennyvízgy jtés -, ű elvezetés  –  és  tisztítás  szolgáltatási  díjának megállapításáról  szóló 
3/2007. (II.15.) rendeletének módosításáról.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete  ő az önkormányzati közüzemi Vízm b l szolgáltatottű ő  
ivóvíz díjának, valamint a szennyvízgy jtés -, ű elvezetés  –  és  tisztítás  szolgáltatási  díjának 
megállapításáról szóló 3/2007. (II.15.) rendeletének módosításáról szóló el terjesztést elutasította.ő

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

Szarvák Imre: ismét szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

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

14/2007 (XII. 22.) KT rendelet 

Az önkormányzati közüzemi Vízm b l ű ő szolgáltatott ivóvíz  díjának,  valamint  a  
szennyvízgy jtés -, ű elvezetés – és tisztítás szolgáltatási díjának megállapításáról szóló  
3/2007. (II.15.) rendeletének módosításáról

(A 15/2007 (XII. 22) KT rendelet írásban mellékelve)

Ajándékutalvány elfogadásáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy hamarosan letelik ez az év, ami nehéz volt, megköszöni a képvisel kő  
munkáját.

Molnár Tamás: ha még nincs megvéve az utalvány a 10.000,-  Ft-ot átutalja  a Római Katolikus 
Egyházközség  javára,  ha  már  meg  van  vásárolva,  a  mindenki  karácsonyán  a  Római  Katolikus 
Egyház a gyerekeket abból vendégelje meg.

Tóth Miklós: csatlakozik Molnár Tamáshoz.

Molnár Tamás: sajnálja, hogy Sipos Gézáné lemondott.

Szarvák Imre: elmondja, hogy 40.000,- Ft-tal támogatja a mindenki karácsonyát. 
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

240/2007 (XII. 19) KT határozat 

Ajándékutalvány elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képvisel -testülete hozzájárul, hogy a képvisel k egésző ő  



évi munkájuk elismeréséül 10.000,- Ft/f  érték  év végi jutalomban részesüljenek vásárlási utalványő ű  
formájában.

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

Szarvák Imre: mivel nem volt több hozzászólás az ülést 19,20 órakor bezárja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester         jegyz  ő

Gy r Istvánné ő Blaha Borbála
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


