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Jegyz könyv ő

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képvisel -testületének  2008.  január  16-án  megtartott,ő  
hangfelvétellel rögzített ülésén.



Jelen vannak:  Szarvák Imre polgármester 
Blaha Borbála,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Döm k Istvánné,ő
Gy r Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Sas Dezs ,ő
Szilágyi Péter,
Szabó Zsolt,
Tóth Gábor,
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Vígh Miklós bizottsági kültag,
Tarnai Mihály igazgató,
Keskeny Attila karbantartó vállalkozó,
Találtné Kovács Erzsébet Helyi Választási Bizottság elnöke,
Kátai Péter,
Lakatos Tamás telekvásárlók,
Csige Sándor lakos
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozat képes, Blaha Borbála, 
Feketéné Laczlavik Ildikó és Molnár Tamás jelezte, hogy kés bb érkezik az ülésre.ő
Sajnálattal tájékoztatja a jelenlév ket, hogy a Településfejlesztési Bizottság ülése ismét elmaradt.ő  
Egyre jobban érzi, hogy akik ezt vállalták nem veszik komolyan a vállalást. A településfejlesztési 
név nem véletlenül választott név, hiszen azt szeretné, ha a település fejl dne. Ebb l a szempontbólő ő  
a bizottsági tagok viselkedése ellentétesen nyilvánul meg.
Jegyz könyvhitelesít nek javasolja Dr. Tóth-Daru Péter és Sas Dezs  személyét.ő ő ő

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

1/2008 (I. 16) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Dr. Tóth-Daru Péter és Saső ő ő  
Dezs  személyét elfogadta.ő

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

Szarvák  Imre: napirendkiegészítésként  javasolja,  3  napirendként  kerüljön  felvételre  a  Pénzügyi 
Bizottság  tagjának  megválasztása,  annak  a  függvényében,  hogyan  alakul  az  alpolgármester 
választás.
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

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



- Tisztségvisel  választásárólő
- A polgármester munkabérének és illetményének megállapításáról
- A 2008 évi költségvetés várható f  sajátosságairólő
- Címzett támogatás lemondásáról
- Pályázatok benyújtásáról
- A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005 (XII. 15.) KT 

rendelet módosításáról
- A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 14/2003 (XI. 26.) KT rendelet módosításáról
- Víziközm veket Üzemeltet  Szervezet megszüntetésér lű ő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett ő
javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2008 (I. 16) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

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

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

Szarvák  Imre: zárt  ülésen  kéri  megtárgyalni  az  önkormányzati  ingatlanok  eladásáról  szóló 
el terjesztéseket.ő

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

3/2008 (I. 16) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  zárt  ülés  keretében  tárgyalja  az  önkormányzatiő  
ingatlanok eladásáról szóló el terjesztéseket.ő

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

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák Imre: elmondja, hogy a fontosabb önkormányzati döntések meghozatala el tt az SZMSZő  
értelmében közmeghallgatást kell tartani. A költségvetést február 15-ig kell elfogadnia a testületnek, 
az ülésre február 13-án kerül sor, amikor javasolja a közmeghallgatás megtartását.

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



4/2008 (I. 16) KT határozat 

Közmeghallgatás id pontjárólő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete 2008. február 13-án, közmeghallgatással egybekötöttő  
képvisel -testületi ülést tart.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Település lakói plakát formájában
3.) Jegyz  H.ő

Sas  Dezs :ő  Sipos  Gézáné  lemondott  képvisel i  tisztségér l,  Tóth  Miklós  alpolgármesteriő ő  
tisztségér l,  amit  nagyon  sajnál.  Sipos  Gézáné  nagyon  felkészült  volt,  sok  társadalmi  munkátő  
végzett. Ezek a lemondások nagy érvágások a testületnek, ami megért volna egy beszélgetést, és 
talán más döntést hoztak volna.

Szarvák Imre: elmondja, hogy rendelkezésre állt a megbeszélést témájában. Váratlanul érték ezek a 
döntések,  amik  f ként  a  lakosságot  érintik.  Sem  szóban  sem  írásban  nem  keresték  a  voltő  
alpolgármesterek, hogy miért született ez a döntés.

Sas Dezs :ő  miért nem a polgármester kezdeményezte a beszélgetést?

Szarvák  Imre: véleménye  szerint  ezt  nem  neki  kell  kezdeményezni,  írásos  lemondás 
visszavonhatatlan.

Döm k Istvánné:ő  sajnálja  az  alpolgármesterek  lemondását.  Mint  polgármester  hogy  érzi,  miért 
történt a lemondás? Nem volt összhang?

Szarvák Imre: erre nem tud magyarázatot adni, ket kellene megkérdezni. Azt nem gondolja, hogyő  
túl sok feladatot kaptak volna. Sajnálja  a lemondásokat, úgy gondolta, hogy hosszabb távon tudnak 
tenni a település érdekében, bízik benne, hogy ezek után is tesznek, csak nem ebben a tisztségben. 
Az önkormányzat m ködését érint  alapvet  vitákon túlmen en nem voltak problémák. A vitákű ő ő ő  
elkerülhetetlenek, azt mindenki másképp éli, hogy  azok számára felvállalhatók vagy nem.

Sas Dezs :ő  a Vörösmarty és a Hold út rossz állapotban van, véleménye szerint a Vörösmarty út 
teljes felújítására szükség lenne ismét.

Szarvák Imre: ebben a mostani id járásban nem lehet kijavítani. A Vörösmarty út teljes mértékbenő  
meg fog felelni az elvárásoknak. A Vörösmarty út eredeti tervben nem is volt az el z  ciklusban iső ő  
miért nem javasolta Képvisel  Úr?ő

Sas Dezs :ő   akkor is javasolta. ő

Szarvák Imre: elmondta, hogy út helyreállításról van szó és nem útépítésr l.   A m szaki ellen rrelő ű ő  
és a kivitelez vel felvették az út állapotáról a jegyz könyvet.ő ő

Feketéné Laczlavik Ildikó megérkezett az ülésre.
Molnár Tamás megérkezett az ülésre.



Sas Dezs :ő  a szennyvízberuházás után is jelezte a munkák hiányosságait. Ez az út hosszú távon nem 
fog üzemelni. A vállalkozónak nem lett volna szabad rátenni az aszfaltot. Ezzel a munkával nem ért 
egyet.

Szarvák Imre: az id  ezt eldönti. 20 ezer m2 úthelyreállításról van szó, a szóban forgó szakasz csakő  
a töredéke ennek.

Tóth Miklós: a szemétszállító autóval kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat 2 ciklussal 
ezel tt szerezte meg. Ebben pályázati pénz van. ő

Szarvák Imre: ha valaki itt volt két ciklussal ezel tt az tud valamit.ő

Gy r Istvánné:ő   itt volt, de nem emlékszik pályázati anyagra, sem bérbeadási szerz désre. Az lepteő ő  
meg hogy a Vízm  adta bérbe. ű

Szarvák Imre: Röviden rátér az egészségházba való átköltözés javaslatára.

Dr. Tóth-Daru Péter: az egészségügyi vállalkozók mikor idejöttek dolgozni mindent saját zsebb lő  
fizettek.  Az  egészségház  elkészülte  és  a  költözködés  nagy  terhet  jelent,  amit  nem  tudna 
kigazdálkodni. Nem lenne igazságos ha a vállalkozások finanszíroznák a költözés költségeit.

Szarvák Imre: elmondja, hogy az átköltözés segítéséhez 600 ezer forint elkülönítésér l van szó,ő  
azért mondja, hogy a jelenlév k is érzékelni tudják.ő

Tóth Miklós: október hónapban a radarkontroll táblák kihelyezése folyamatban volt, mikor kerül 
kihelyezésre?  Véleménye szerint a forgalomlassító sziget mellett szalagkorlát szükséges.

Szarvák Imre: a hó elolvadása után kerül kihelyezésre.  A forgalomlassító sziget  nem fejti  ki  a 
lassító hatást, ezért történnek ott balesetek. Indokolt lenne a korlát kihelyezése.
Szavazásra bocsátja az egészségházba való átköltözésr l szóló el terjesztést.ő ő

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

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

5/2008 (I. 16. ) KT határozat 

Egészségházba történ  átköltözésr lő ő

Jászalsószentgyörgy,  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  támogatja  az  háziorvosokat,ő  
fogorvost, az új Egészségházba való átköltözéssel járó fizikai és anyagi terhek könnyítésében.
A Képvisel -testület engedélyezi a beérkezett igények alapján 600.000,- Ft összeg felhasználását.ő  
Felhatalmazza Szarvák Imre polgármester a költözködés lebonyolítására.

Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : 2008. február 29.ő

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



4.) Háziorvosok H.
5.) Dr. Balogh Baka Ibolya fogorvos
6.) Véd n  H.ő ő

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekr l  szóló  beszámolóbanő  
foglaltak elfogadását.

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete a tájékoztatóban ő
foglaltakat 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

6/2008 (I. 16) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a két ülés között tett intézkedésekr l szóló beszámoótő ő  
elfogadta.

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

Szarvák  Imre: vagyonnyilatkozat  beadására  hívja  fel  a  figyelmet.  A  napi  pénzügyi  helyzettel 
kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  gazdálkodás  biztonságos.  Ma  kapta  a  lJász  Otthon  Center  Kft 
vezet je levelét, melyben leírja, hogy a Vadaspark gondozását csak hosszú távú szerz déssel tudjaő ő  
vállalni. A Kft. vezet je a lehet ségr l. Támogatta volna a szabadid  park létrehozását, a testülető ő ő ő  
nem. Nem kíván err l vitát nyitni, várja a javaslatokat.ő

Tisztségvisel  választásárólő

Szarvák Imre: új  képvisel  eskütételére kerül  sor. Köszönti  Találtné Kovács  Erzsébetet  a  Helyiő  
Választási Bizottság Elnökét. Köszönti Szabó Zsoltot. 

Blaha Borbála megérkezett az ülésre.

Találtné  Kovács  Erzsébet: felolvassa  az  eskü  szövegét,  átadja  a  megbízólevelet  Szabó  Zsolt 
képvisel nek. ő

Szarvák  Imre:  gratutál Szaból Zsoltnak és jó munkát kíván.  Elmondja, hogy a változás másik 
része,  az alpolgármesteri  tisztség megüresedése miatt  új  alpolgármester  jelölésére tett  javaslatot 
Szilágyi Péter személyében, aki a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult. 

Molnár  Tamás: megkapta  az  anyagot,  elég  sz kszavú  a  javaslat  indoklása.  Miel tt  szavazásraű ő  
kerülne sor valamivel b vebb indoklást kér.ő

Szarvák Imre: nem hinné, hogy indokolni kellene.  A jelenlév  képvisel k közül Szilágyi Péterő ő  
kapta   a legtöbb szavazatot, ez elég jelent s indok.ő
Szavazásra bocsátja Szilágyi Péter személyét alpolgármester jelöltnek.

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban foglaltakatő  
7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta, az 



alábbi határozatot hozta:

7/2008 (I. 16) KT határozat 

Alpolgármester jelölésér lő

A  Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  Szilágyi  Péter  személyétő  
elfogadja alpolgármester jelöltnek.

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

Szarvák Imre: javasolja titkos szavazás megtartását.

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

8/2008 (I. 16) KT határozat 

Titkos szavazás megtartásáról

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

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

Szarvák Imre: megkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét a titkos szavazás lebonyolítására.

Szavazólapok kiosztására kerül sor.
Titkos szavazás után.

Gy r Istvánné:ő  ismerteti a titkos szavazás eredményét. 1 szavazat érvénytelen volt, 3  igen, 8 nem 
szavazattal a képvisel -testület nem választotta meg Szilágyi Pétert alpolgármesternek.ő

Szarvák Imre: újabb javaslatot kell, hogy tegyen. Egyel re nem kell  újabb Pénzügyi Bizottságiő  
tagot választani.

A polgármester munkabérének és illetményének megállapításáról

Gy r Istvánné:ő  elmondta,  hogy az el terjesztésben foglaltakat  a  Pénzügyi  Bizottság elfogadásraő  
javasolja.

Molnár Tamás: a nyelvpótlék kötelez  vagy adható?ő

dr. Kovács Kornél: az angol, francia, német nyelvre kötelez .ő

Szarvák Imre: bejelenti személyes érintettségét. Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő



A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat  11 igen szavazattal,  1 tartózkodás mellett,  ellenszavazat  

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

9/2008 (I. 16) KT határozat 

A polgármester munkabérének és költségtérítésének megállapításáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képvisel -testülete a polgármesteri tisztség ellátásánakő  
egyes kérdéseir l és az önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény 3. §ő ő  
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 3. §. (2) bekezdése és a 18. §. (2) 
bekezdésében foglaltakra 

1. Szarvák Imre polgármester
- havi illetményét 425.150,- Ft összegben,
- idegen nyelvtudási pótlékát 23.190,- Ft-ban,
- havi költségátalányát 85.030,- Ft-ban állapítja meg.

2. A költségátalány a saját gépjárm  hivatali célú használatát, valamint a hivatali mobiltelefonű  
költségeit nem tartalmazza.

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

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  képvisel k  tiszteletdíja  a  településen  egyedi,  nem  igazodikő  
illetményalaphoz.

A 2008 évi költségvetés várható f  sajátosságairólő

Szarvák  Imre: elmondta,  hogy  a  gazdálkodás  jónak  mondható,  a  forráshiány  megsz nt.  Aű  
költségvetés  tervezésekor  meg  kell  gondolni  a  kiadásokat.  Ismét  fel  tud  vonultatni  jelent ső  
fejlesztéseket, beruházásokat, amikkel élhet bbé tudja tenni a települést.  Az utóbbi években nemő  
volt ekkora pénzkészlete az önkormányzatnak. Nagy eredmény, hogy biztonságos a gazdálkodás.

Gy r  Istvánné:ő  a  költségvetés  elfogadása  el tt,  vagy  ebben  az  id szakban  kap  tájékoztatást  aző ő  
ingatlanok karbantartásáról, milyen állagmegóvásról fejlesztésr l van szó, ezt mikor tudja meg.ő

Szarvák Imre: az ingatlanok állagmegóvásánál az a kérdés, hogy mire tud kapacitást biztosítani a 
büdzsé, tavaly a legnehezebb problémák megoldásával kezdte ezt szeretné folytatni.

Gy r Istvánné:ő  a Bacsó úti ingatlanban lakik már a lakó?

Szarvák Imre: folyamatban van a költözés.

Vígh Miklós: a m vel dési ház újra felújítására van szándék?ű ő

Szarvák Imre: elmondta, hogy a gazdasági programban szerepel az ezzel kapcsolatos további terv. A 
pályázati önrészek év közben derülnek ki. Az itt megfogalmazódott tervek ezek alapján valósulnak 
meg. A költségvetésben tartalékot kell biztosítani, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk csinálni.



Gy r Istvánné:ő  a kamerák elhelyezésével kapcsolatban kérte a polgármestert tekintse szívügyének a 
kihelyezésüket,  mert  a  közbiztonság  a  gyerekeket  ítélve,  ahogyan  megnyilvánulnak mostanában 
kívánnivalót  hagy  maga  után,  a  kamera  visszatartó  lenne.   A  gyerekek  nagyon  csavarognak, 
szeretné, hogy a polgár rök és a kamerák segítségével ez vissza szorulna.ő

Szarvák Imre: ez fontos, kamerákat is érdemes felszerelni, jó a rend ri jelenlét is. Óriási felel sségő ő  
van  abban,  hogy  ne  menjünk  el  ezek  mellett  a  dolgok  mellett,  és  választott  tisztségvisel kéntő  
aktívan vállaljunk részt akár azzal, hogy rászólunk a rendetlen fiatalokra.
Szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

A községi Önkormányzat a tájékoztatóban foglaltakat 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

10/2008 (I. 16) KT határozat 

A 2008 évi költségvetés várható f  sajátosságairólő

A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete a 2008. évi költségvetés várhatóő  
f  sajátosságairól szóló el terjesztést elfogadta.ő ő

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

Címzett támogatás lemondásáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy a 6 millió forintot nem vissza kell fizetni, hanem le sem lett hívva.

Molnár Tamás: indokolt esetben lehívhattuk volna, jól érti?

Szarvák Imre: a lehívásnak szabályai vannak, az összeget nem lehetett volna lehívni.

Molnár Tamás: elmondja,  hogy a Vörösmarty úton több alkalommal végigment,  id  kérdése éső  
katasztrófális  állapot  lesz.  Talán  megfelel  pénz  rendelkezésre  állása  révén  a  munkagödörő  
helyreállítást érdemelt volna.

Szarvák Imre: le fogja írni ennek az útnak a történetét. Az el z  ciklusban miért nem valósult megő ő  
ennek az útnak a felújítása? 

Molnár Tamás: ezt a kérdést visszautasítja, ne személyeskedésbe menjen a dolog, kikéri magának.

Szarvák Imre: rendre utasítja Molnár Tamás képvisel t.ő

Molnár Tamás: el ször magát utasítsa rendre a polgármester, ne személyeskedjen.ő

Szarvák  Imre: Molnár  Tamás  feltett  egy  olyan  kérdést,  hogy  mi  lesz  a  Vörösmarty  út  sorsa.  
Megfelel  id járási körülmények között az út olyan állapotba fog kerülni, hogy hosszú távon neő ő  
legyen min ségi kifogás ellene. Ennél többet nem tud mondani. Ha annyira értenek a képvisel kő ő  
hozzá odajöhettek volna szólni hogy ez így nem lesz jó. Senki nem kereste, nem foglalkoztak a 



témával. A szerz désben benne van hogy a kivitelez nek helyre kell állítani. Ha nem megfelel  aő ő ő  
munka  min sége  felel sségre  lehet  vonni  a  vállalkozót.  A  szennyvízberuházás  során  kialakultő ő  
süllyedések is ki lesznek javítva, a jobb id t várja. Kezd teljesen értelmetlenné válni a dolog.ő

Feketéné Laczlavik Ildikó: mikor derült ki hogy nem lehet lehívni az összeget. Az elszámolás során 
derült ki? 

Szarvák  Imre: a  m szaki  tartalom  a  lényeg,  út  helyreállításról  van  szó.  Az  önkormányzatű  
szempontjából el nyösebb, hogy nem hívjuk le.ő

Sas Dezs  kiment az ülésr l.ő ő

Szarvák Imre: a m szaki tartalom a lényeg, az utcák megfelel   min ségben kell hogy felújításraű ő ő  
kerüljenek.

Sas Dezs  visszajött az ülésre.ő

Tóth Miklós: a szennyvízberuházásból is van maradvány, a beruházás végösszegét ez átírja.
A  lakossági  hozzájárulások  a  projekt  végösszegére  voltak  levetítve.  Komplexen  az  állami 
támogatásban banki és a saját er  párosul.ő

Molnár Tamás: itt baki van, a testület megszavazta a 200 milliós koncessziós díjat. Minden tízmillió 
számít.

Szarvák  Imre: 900  milliós  állami  támogatáshoz  önrészként  600  millió  a  társulati  hitelhez 
fedezetként  200 millió a koncessziós díjból megfizetett összeg kapcsolódik, ez 1/3 arányban van 
egymással. A 6 millió forintos címzett támogatáshoz 4 millió önrész kapcsolódik. Ebb l következik,ő  
hogy a kalkulált fedezete 1,3 millió forint.

Blaha Borbála: nincs arányban.

Molnár Tamás: nem 1,3 millió, hanem a  200 millióból ez 10 milliót jelent, így csak  190 millió 
fedezet kell.

Szarvák Imre: ezt le meri írni Molnár Képvisel  Úr? Az téves, hogy a képvisel k mindent ismernekő ő  
és azt mondják, hogy a hitelfedezet annyi mint a bekerülési költség. Ha így számolna nem lenne a 
17 millió a számlánkon. Visszautasítja azt a képvisel kt l, hogy a már korábban itt ült képvisel kő ő ő  
próbálják a felel sséget az új polgármesterre és képvisel kre hárítani a szennyvízberuházás soránő ő  
kialakult  helyzet  miatt.  A  testület  egyhangúlag  szavazta  meg  a  koncessziót,  milyen  mérték ekű  
legyenek a díjak. A testület nem minden tagja döntött, Molnár Tamás nem is volt ott. Ez nem menti 
fel t, tudott róla.ő

Molnár Tamás: ez nem így volt utána kell nézni.

Szarvák Imre: abban nem vesz részt,  hogy megpróbálják  az új  polgármester  irányába eltolni  a 
felel sséget. A felel sséget tisztázni kell.ő ő

Molnár Tamás: amiért nem felel s a polgármester, azért nem teszi felel sség.  A korábbi ciklusban aő ő  
megnyilvánulásai  hangfelvételen  elérhet k.  A szennyvíz  beruházás  a  falu  fellendülését  hozhattaő  
volna, mellette állt. A kivülállók miatt került ilyen helyzetbe a falu. Ami a korábbi ciklusban történt 



azért  Szarvák  Imre  polgármester  nem felel s.  Nem hagyja  nyugodni  a  lelkiismeret,  ami  2006.ő  
szeptember után történt, sok tekintetben nem jó döntések voltak. Olyan kényszerít  körülményekő  
hatására, olyan vízdíjat szavaztak meg. Schumann Róbert kezére játszottak. Rendkívüli hátrányosan 
érintette azokat akik nem tudtak rákötni. Nekik 160,- Ft helyett  580,- Ft-ot kellett  fizetni. Ezért  
ennek a beruházásnak a javait  a  vállalkozó élvezi.  Volt  egy döntés,  hogy a falu visszaveszi  az 
üzemeltetés jogát. Novemberben a két ülés közöttinél megkérdezte, hogy fölállt e már a szervezet, 
tudja e már hogy fog m ködni. Azt a választ kapta, hogy nem nagy ügy. Decemberben az ülés el ttű ő  
az anyagból derült ki hogy mégsem az önkormányzat m ködteti. Ez politikai hiba.ű

Szarvák Imre: a törvényt súrolta a hitelfelvételi korlát. Erre mondják a régi képvisel k miért nemő  
vette fel.

Molnár Tamás: kéri a házirend betartását.

Szarvák Imre: a lakosság el fogja dönteni hogy volt. A régi képvisel k miért nem tájékoztatták arrólő  
a lakosságot hogy milyen díjakra számíthatnak.
Tóth Miklós tudja bizonyítani hogy közösen lett sokszorosítva egy tájékoztató ( amit Molár Tamás 
készített, de csak a testület részére) amin a környez  települések vízdíjjai találhatók. Saját magaő  
intézkedett, hogy a választások el tt a lakosság is láthassa a várható díjakat.ő

Tóth Miklós: tévedés nem tudja bizonyítani.

Blaha Borbála: ha jól emlékszik a polgármester programjában benne volt a szennyvízkérdés.

Szarvák Imre: behozta a választási programját. A szennyvízberuházásról egy mondat van, ami nem 
a finanszírozás átalakításáról, hanem a teljes helyreállításról szól, ami csaknem befejez dött. Egyő  
települési képvisel nek minden iratba betekintése van. Információi szerint ezt a képvisel k nemő ő  
tették meg. Soha nem mondta, hogy el z  ciklusban a tájékoztatás jó volt. Soha nem kereste megő ő  
senki, hogy betekinthessen az anyagokba, ez a korábbi ciklusban is így volt. Amikor ez lehet ségeő  
megvan,  akkor  nem  érti  miért  ez  az  ellenségeskedés.  A  településen  sokan  megállítják,  miért 
hiányoztak 5-en a decemberi ülésr l. ő
A testület térjen vissza a napirend megtárgyalásához.

Molnár Tamás: most egy bonyolult, többszörös anyagot tárgyal a testület. A képvisel knek nincső  
arra lehet sége, hogy ezeket mély tartalmában áttanulmányozhassa. Ilyenre felkészülni egy profiő  
apparátus  1  hónapos  munkájára  van szükség.  A képvisel  azért  van,  hogy  egy  professzionáliső  
apparátus által elé tett, több tekintetben pontos anyag alapján döntsön. A képvisel nek nincs hozzáő  
szakértelme. Ha a képvisel t megvezetik az nem a képvisel  sara, hanem az el készít  apparátusé.ő ő ő ő

Szarvák Imre: az egészségház el készít  pályázati dokumentációja 3 millió forintba került. Most 5ő ő  
pályázat beadása nem került ennyibe.
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

11/2008 (I. 16) KT határozat 

Címzett támogatás lemondásáról



Jászalsószentgyörgy községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  szennyvízberuházásra  megítéltő  
címzett  támogatásból  megmaradó  6.670.758,-  Ftz  azaz  hatmillió-
hétszázhatvanezerhétszázötvennyolc forint összegr l lemond.ő

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

Pályázatok beadásáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy el ször az iskolafelújítást tárgyalja a testület. ő

Molnár Tamás: a projektmenedzser az említett cég lesz?

Szarvák Imre: igen, térítésmentesen.

Molnár Tamás: egyetért  az iskola felújításával, támogatja az elképzelést.  Vannak olyan részletek 
amivel nem ért egyet.
Az iskola minden tekintetben egy helyen kell hogy legyen, arra kell törekedni. Ha valamilyen oknál 
fogva területek szabadulnak fel a  iskola környékén ezeket  meg kell  vásárolni.  A gyereklétszám 
csökkenésével kell számolni. Ide kellene kerülnie a tornateremnek. Nem ért egyet azzal, hogy ilyen 
nagy  összeget  lépcs ház  építésére  fordítson.  A  padlózatot  nem  lehet  cserélni  eredményesen  aő  
földszintes iskolarészben, mert vízszigetelni kell. Elektronikai fejlesztés és a h szigetelés fontosabb,ő  
mint a lépcs ház építés. A bels  udvar életveszélyes, ennek a lefedésére is szükség van. Javasolja aő ő  
héjazat cserét, a vízszigetelést és az életveszélyes udvar megszüntetését.

Szarvák Imre: a burkolaton lehet javítani, az emlékpark meg lesz nyitva a gyerekeknek ha  a testület 
akarja.  Amikor idejött olyan dologgal szembesült, amit nem tud feldolgozni. A tet tér beépítésnélő  
az épületben az átköltözést l számítva nem volt használatba vételi engedély. Be kellett volna építeniő  
egy  t zjelz t  és  t zcsapot.  A melegít  konyhánál  érintésvédelmi  hiányosságok merültek  fel.  Aű ő ű ő  
héjazat cseréje nem biztos hogy szükséges szükséges az új iskolarészben, de támogatja.  A karoslift 
ahogy most van nem felel meg az el írásoknak.ő

Sas  Dezs :ő  egyetért  a  pályázat  benyújtásával.  Javasolja  a  tornaterem  légterének  csökkentését 
álmennyezet és háló építésével. A tornaterem kib vítésére is szükség lenne mivel nincs szertár aő  
tornateremnél. Van erre lehet ség?ő

Szarvák Imre: a lehet ség nyitva áll. A b vítést nem javasolja. A szertár tervben van, de ez nemő ő  
tartozik az el zetes projektbe. A lépcs ház építési engedélyhez kötött.ő ő

Molnár Tamás: javasolta a héjazat cseréjét, szigetelést, a lépcs házat nem támogatja.ő

Tóth  Gábor: az  el terjesztésben  szerepel  az,  hogy  a  kazánok  kivételével  a  cs hálózat  cseréjeő ő  
indokolt, ezt mit jelent a kazánok újak?

Szarvák Imre: igen a kazánokviszonylag  újak, jó állapotúak.

Molnár Tamás: bármire pályázunk a teljes kör  akadálymentesítés szükséges.ű



Szarvák  Imre: nem  megy  akadálymentesítés  nélkül,  ezért  kell  a  lépcs ház,  hogy  a  karosliftő  
m ködésekor pl.: egy t z esetén a többiek eltávozhassanak az épületb l.ű ű ő

Molnár Tamás: azonnali hatállyal feljelentést kell tenni azokkal a szakért kkel szemben akik a liftető  
engedélyezték.

Tóth Miklós kiment az ülésr l.ő

Molnár Tamás: vissza kell fizettetni az ötmilliót, ha nem szabályos nem kellett volna a karoslift.

Szarvák Imre: a héjazat cseréje, vízszigetelés jelenlen meg a pályázatban a lépcs házzal.ő

Tóth Miklós visszajött az ülésre.
Feketéné Laczlavik Ildikó kiment az ülésr l.ő

Gy r Istvánné:ő  a tantermeknél nincs megoldva a ruhák tárolása, a csoportbontás miatt nincs elég 
tanterem, nincs könyvtára az iskolának. Fölösleges pénzkidobás az új lépcs ház.ő

Szarvák Imre: ha nincs lépcs ház nincs pályázat.ő

Feketéné Laczlavik Ildikó visszajött az ülésre.

Blaha Borbála: a 2003-as pályázatot felül kell vizsgálni, csak akkor tudja elfogadni.

Sas Dezs  kiment az ülésr l.ő ő

Szarvák Imre: javasolja, hogy vizsgálja meg a 2003-as akadálymentesítési  beruházást, el ször aő  
polgármester a jegyz , majd tájékoztatja a testületet a vizsgálat eredményér l.ő ő
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatban foglaltakat.

A  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

12/2008 (I. 16) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete megbízza a Polgármestert és a Jegyz t, hogy a 2003-ő ő
as akadálymentesítési  beruházást vizsgálja felül, majd a vizsgálat után tájékoztassa a képvisel -ő
testület tagjait a vizsgálat eredményér l.ő

Felel s: ő Szarvák Imre polgármester,
dr. Kovács Kornél jegyz  ő

Határid : 2008. május 1.ő
Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő

2.) Jegyz  H.ő
3.) Irattár H.



Sas Dezs  visszajött az ülésre.ő

Molnár Tamás: javasolja, hogy azzal a kiegészítéssel fogadja el a testület a pályázat benyújtását, 
hogy a héjazat kicserélésre kerül, a földszintes iskolarész vízszigetelése és az udvar biztonságosabbá 
tétele megvalósul.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglatlakat.

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

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete   az  alábbi  kiegészítéssel  fogadja  el  az  „Épülető  
rekonstrukció  a  jászalsószentgyörgyi  Lippay  Lajos  Alsójászsági  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú 
M vészetoktatási Központ és a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskolai tagintézményben”ű  
cím  pályázatát,  hogy a  héjazat kicserélésre kerül,  a földszintes iskolarész vízszigetelése és azű  
udvar biztonságosabbá tétele megvalósul.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a pályázat benyújtásáról szóló el terjesztést a kiegészítésekkel.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat a kiegészítésekkel 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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„Épület rekonstrukció a jászalsószentgyörgyi Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, Iskolai és 
Alapfokú M vészetoktatási Központ és a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskolai  ű
tagintézményben” cím  pályázat benyújtásárólű

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  hozzájárul  az  Észak-Alföldiő  
Operatív program (ÉAOP) 4.1.1./2F Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése kiírásban a címben 
jelölt pályázat benyújtásához, a kiegészítésekkel. 
A pályázat teljes bekerülési költsége a Községi Önkormányzatot érint  148 millió forint.ő
A 10 % öner t az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.ő

Határid . a pályázat benyújtására január 28.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

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



4.) Aditus Kft. Budapest

Szarvák Imre:  szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  „Települési  bel-  és  külterületi  vízrendezés”című 
el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  12 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

15/2008 (I. 16) KT határozat 

„Települési bel- és külterületi vízrendezés” cím  pályázat benyújtásárólű

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  hozzájárul  a  települési  bel-  éső  
külterületi  vízrendezés  támogatására  EAOP-2007-5.1.2.D  kiírásban  pályázat  benyújtásához  a 
községre vonatkozó vízjogi engedély alapján.
A  pályázat  bekerülési  költsége:  108.974.332,-  Ft,  a  10  %  öner t  az  önkormányzat  sajátő  
költségvetésében biztosítja.

Felel s: Szarvák Imre polgármester,ő
Határid : 2008. február 12.ő

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

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005 (XII. 15.) KT 
rendelet módosításáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a rendelet-tervezetben  ő
foglaltakat  12 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  

elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotja:

1/2008 (I. 18) KT rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005 (XII. 15.) KT 
rendelet módosításáról

Az 1/2008 KT rendelet írásban mellékelve.

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 



közszolgáltatásról szóló 14/2003 (XI. 26.) KT rendelet módosításáról

Szarvák Imre: a szemétszállító autó problémája ebben a ciklusban megoldódik.

dr. Kovács Kornél: az önkormányzat tartozása nem veszett el, a behajtások folyamatosak.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a rendelet-ő
tervezetben foglaltakat 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta, az alábbi rendeletet alkotja:

2/2008 (I. 18) KT rendelet 

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

 A 2/ 2008. KT rendelet írásban mellékelve.

Víziközm veket Üzemeltet  Szervezet megszüntetésér lű ő ő

Molnár Tamás: a megbízott vezet nek mi lesz a sorsa?ő

Szarvák  Imre: áthelyezéssel  foglalkoztatjuk  tovább,  közalkalmazott  lesz  a  város  és 
községgazdálkodás szakfeladaton.
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakatő

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat  12 igen szavazattal,  ellenszavazatő  

és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

16/2008 (I. 16) KT határozat 

Víziközm veket Üzemeltet  Szervezet megsz nésér lű ő ű ő

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  2008.  január  31.napjávalő  
Jászalsöszentgyörgy Önkormányzat Víziközm veket Üzemeltet  Szervezetét megszünteti.ű ő

Határid : 2008. január 31.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre H. 
2.) Képvisel -testület H.ő
3.) Jegyz  H.ő
4.) APEH Szolnok
5.) Magyar Államkincstár Szolnok

Önkormányzati ingatlanok eladásáról



Szarvák Imre:   tájékoztatja a jelenlév ket arról, hogy zárt ülésre csak a döntéshozatal során kerülő  
sor. Megkérdezi Kátai Pétert kívánja kiegészíteni beadott kérelmét?

Kátai Péter: nem kívánja kiegészíteni.

Szarvák Imre: megkérdezi Lakatos Tamást kívánja kiegészíteni beadott kérelmét?

Lakatos Tamás: nem kívánja kiegészíteni.

Szarvák Imre  elmondja, hogy Nagy Sándor  kérelmez  nem jelent meg az ülésen.ő
Megköszöni a nem képvisel k jelenlétét, zárt ülés megtartására kerül sor.ő

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester      jegyz  ő

Dr. Tóth-Daru Péter Sas Dezső
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


