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Jegyz könyv ő

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képvisel -testületének 2008.  február  13-án  megtartott  ülésenő  
felvett jegyz könyvéb l.ő ő



Jelen vannak:  Szarvák Imre polgármester 
Gy r Istvánné,ő
Szilágyi Péter,
Szabó Zsolt,
Tóth Gábor,
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Vargáné Tugyi Erzsébet ügyintéz ,ő
Tarnai Mihály,
Foglerné Kertész Erzsébet 
Müller Attiláné intézményvezet k,ő
Keskeny Attila állandó meghívott,
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák  Imre:   köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes,  Döm kő  
Istvánné jelezte távolmaradása okát.
Jegyz könyvhitelesít nek Tóth Gábor és Szilágyi Péter személyét javasolja.ő ő

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

20/2008 (II. 13) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  jegyz könyvhitelesít nek  Tóth  Gábor  és  Szilágyiő ő ő  
Péter személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: napirend kiegészítésként kéri felvenni els  napirendként a szavazatszámláló bizottságő  
tagjainak  megválasztásáról  szóló  el terjesztést,  tizedik  napirendként  kéri  megtárgyalni  aő  
szennyvízbekötési munkálatok elvégzésér l szóló el terjesztést. ő ő
Kéri a napirendek elfogadását az alábbiak szerint.
- Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról

− Két ülés között tett intézkedésekr lő
− Tisztségvisel  megválasztásárólő

- Oktatási Társulási megállapodás módosításáról
- Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének megállapításáról
- Pályázat benyújtásáról
- Az önkormányzat és intézményei karbantartási  feladatainak ellátására vonatkozó 

pályázat kiírásáról
- Oktatási-nevelési feladatok a Jászsági Többcélú Társulás keretében való ellátásához 

kapcsolódó szakmai munkaanyagról
- Pedagógiai program elfogadásáról
- Min ségirányítási program elfogadásárólő
- Iskolai és óvodai körzethatárok kijelölésér lő
- Koncepció és megvalósítási terv kidolgozása a F  út 78. és F  út 69. szám alatti ő ő

ingatlanok állagmegóvásáról és jöv beni hasznosításárólő
- Szennyvízbekötési munkálatok elvégzésér lő



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

21/2008 (II. 13) 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.

Szarvák Imre: zárt ülésen kéri megtárgyalni a segély kérelmek elbírálásáról szóló el terjesztéseket,ő  
valamint az önkormányzati ingatlan értékesítésér l szóló el terjesztést.ő ő

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

22/2008 (II. 13) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

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

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

Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról

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

23/2008 (II. 13) KT határozat 

Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybenő  
kapott felhatalmazás alapján: 

001 számú szavazókör tagjának
Szarvákné Kobela Mariann, Jászalsószentgyörgy, Micsurin út 

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Szarvákné Kobela Mariann H. Micsurin út 

                                    3.) Helyi Választási Iroda H.



4.) Jegyz  H.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:

24/2008 (II. 13) KT határozat 

Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybenő  
kapott felhatalmazás alapján: 

001 számú szavazókör tagjának
Bathó Éva, Jászalsószentgyörgy, Kossuth út 

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Bathó Éva H. Kossuth út 

                                    3.) Helyi Választási Iroda H.
4.) Jegyz  H.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:

25/2008 (II. 13) KT határozat 

Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybenő  
kapott felhatalmazás alapján: 

001 számú szavazókör tagjának
Lázárné Ádám Tímea, Jászalsószentgyörgy, Kölcsey  út 

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Lázárné Ádám Tímea H. Kölcsey út 

                                    3.) Helyi Választási Iroda H.
4.) Jegyz  H.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:

26/2008 (II. 13) KT határozat 



Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybenő  
kapott felhatalmazás alapján: 

002 számú szavazókör tagjának
Vágó Erzsébet, Jászalsószentgyörgy, Vörösmarty  út 

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Vágó Erzsébet H. Vörösmarty út 

                                    3.) Helyi Választási Iroda H.
4.) Jegyz  H.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:

27/2008 (II. 13) KT határozat 

Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybenő  
kapott felhatalmazás alapján: 

003 számú szavazókör tagjának
Oláh Viktória, Jászalsószentgyörgy, Vörösmarty  út 

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Oláh Viktória H. Vörösmarty út 

                                    3.) Helyi Választási Iroda H.
4.) Jegyz  H.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:

28/2008 (II. 13) KT határozat 

Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybenő  
kapott felhatalmazás alapján: 

003 számú szavazókör tagjának
Balla Imréné, Jászalsószentgyörgy, Ady E.  út 

szám alatti lakost megválasztotta.



Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Balla Imréné H. Ady E. út 

                                    3.) Helyi Választási Iroda H.
4.) Jegyz  H.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:

29/2008 (II. 13) KT határozat 

Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybenő  
kapott felhatalmazás alapján: 

003 számú szavazókör tagjának
Tóth Erika, Jászalsószentgyörgy, Csokonai   út 

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Tóth Erika H. Csokonai út 

                                    3.) Helyi Választási Iroda H.
4.) Jegyz  H.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:

30/2008 (II. 13) KT határozat 

Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybenő  
kapott felhatalmazás alapján: 

003 számú szavazókör tagjának
Berényi Judit, Jászalsószentgyörgy, Dózsa Gy.  út 

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Berényi Judit  H. Dózsa Gy. út 

                                    3.) Helyi Választási Iroda H.
4.) Jegyz  H.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:



31/2008 (II. 13) KT határozat 

Szavazatszámláló bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénybenő  
kapott felhatalmazás alapján: 

003 számú szavazókör tagjának
Pogányné Gál Judit, Jászalsószentgyörgy, F  út  ő

szám alatti lakost megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Pogányné Gál Judit  H. F   út ő

                                    3.) Helyi Választási Iroda H.
4.) Jegyz  H.ő

Két ülés között tett intézkedésekr lő

Gy r Istvánné:ő  az  európai  uniós  pályázati  lehet ségek településünk számára  mit  jelentenek? Aő  
Schumann  Róberttel  folytatott  egyeztetés  milyen  célú  volt?  Az  ivóvízmin ség  problémájávalő  
kapcsolatban tette fel kérdését.

Szarvák Imre: válaszában elmondta,  hogy az európai uniós pályázatok felgyorsultak.  Schumann 
Róberttel való egyeztetés során felszólította a kivitelez t az ismételt munkaterület bejárásra, a télő  
utáni  hiányosságok  pótlására.  A  Vízm vel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  az  általuk  megküldöttű  
üzleti  tervet  a  következ  ülésen  terjeszti  be.  A vízmin séggel  kapcsolatban felmerült  problémaő ő  
kellemetlen volt, de a vizünk megfelel.

Tóth  Miklós: lakossági  bejelentést  tolmácsol,  a  32-es  út  bevezet  szakaszának  állapotávalő  
kapcsolatban.  Véleménye szerint a radarkontroll tábla nem jó helyen van, nem befolyásolja az autók 
sebességét.   A 32-es  út  melletti  ingatlanok állapota  rohamosan  romlik.   Javasolja,  amennyiben 
lehet ség van rá a Közútkezel  illetékes emberét meg kell hívni bejárásra.ő ő

Szarvák Imre: a radarkontroll  táblának véleménye szerint pozitív  hatása van. Amennyiben lehet 
kezdeményezi az áthelyezését. A Közútkezel  illetékes képvisel jét meg fogja hívni.ő ő

Dr. Tóth-Daru Péter: az Egészségház el tt sebességkorlátozó táblára lenne szükség. Az Egészségháző  
parkolójával kapcsolatban elmondta hogy akik az intézményt látogatják azok parkolója lenne az. 
Azonban más autók, munkásokat szállítók is megállnak a parkolóban, így akadályozzák a betegek 
parkolását. Ezt jelezni kellene számukra.

Szarvák Imre:   a 30-as tábla ki van helyezve a település bejáratánál. A parkolással kapcsolatban 
információs tábla kihelyezése folyamatban van.

Tóth Miklós: véleménye szerint a buszmegálló öböl pályázatára rá kellene f zni az út állapotánakű  
javítását is.

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

32/2008 (II. 13) 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.) Jegyz  H.ő

Alpolgármester megválasztásáról

Szarvák Imre: Szabó Zsolt bejelentette személyes érintettségét, hozzájárul a napirendi pont nyílt 
ülésen való tárgyalásához.

Szabó Zsolt: kéri kizárását a szavazásból.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a kizárási kérelmet.

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

33/2008 (II. 13) KT határozat 

Szabó Zsolt kizárása a szavazásból

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  az  alpolgármester   megválasztásáról  szólóő  
szavazásból Szabó Zsoltot kizárta.

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

Szarvák Imre: mivel Szabó Zsolt kérte kizárást így határozatképtelen a testület, nem tudott dönteni.

Oktatási Társulási megállapodás módosításáról

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:

34/2008 (II. 13) KT határozat 

Oktatási Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  hozzájárul  az  Oktatási  Társulási  megállapodáső  
módosításához.



Határid : azonnaliő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Községi Önkormányzat Jászboldogháza
3.) Jegyz  H.ő

Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének megállapításáról

Tóth Miklós: a költségvetési tartalék terhére javasolja a F tér bekamerázását. Tájékoztatást kér aő  
sebességmér  fölszerelésével kapcsolatban.ő

Szarvák  Imre: a  bekamerázás  indokolt,  be  kell  adni  írásban  a  kérést.  A  sebességmér velő  
kapcsolatban elmondta, egyel re országos szinten el készítés stádiumában van, még nincs törvényiő ő  
háttere.

Tóth  Miklós: rend rségen  keresztül  nem  lehetséges  sebességmér  készülék  beállítása?  Olyanő ő  
lehet séget is el tud képzelni mint Jánoshidán. A pályázatra nem lehetne ráf zni?ő ű

Szabó Zsolt: közlekedési lámpa költsége mennyire megvalósítható?

Szarvák Imre: szakmai szempontból szükség van a közútkezel  véleményére.ő
Mivel nem volt több hozzászólás szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

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

3/2008 (II. 15.) KT rendelet 

Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének megállapításáról

A 3/2008. (II. 15) KT rendelet írásban mellékelve.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatban foglaltakat.

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

35/2008 (II. 13) KT határozat 

Az önkormányzat és költségvetési szervei alkalmazásában lév  közalkalmazottak étkezési  ő
hozzájárulásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  kötelezettséget  vállal  arraő  
vonatkozóan, hogy amennyiben a 2007. évi költségvetésben pénzmaradvány realizálódik, ezen felül 
a 2008. évi költségvetési rendeletben fel nem tüntetett plusz bevételek és megtakarítások els  sorbanő  
az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  alkalmazásában  lév  közalkalmazottak  étkezésiő  
hozzájárulásának fedezetére szolgáljanak, aminek összege 5.137.000,- Ft.



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

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

Pályázat benyújtásáról

Tóth  Gábor: a  Településfejlesztési  Bizottság  elfogadásra  javasolja,  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy 
amennyiben a két buszöböl elkészül akkor gyalogátkel  felfestése kerüljön megvalósításra.ő

Szarvák Imre: abban az esetben van erre lehet ség ha belefér ebbe a kiírásba.ő

Keskeny Attila: légvezetéken lév  figyelmeztet  lámpa lenne a megoldás.ő ő

Tóth Miklós: kerékpártároló kialakítása jó lenne ha belekerülne a pályázatba.

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:

36/2008 (II. 13) KT határozat 

„Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” cím  pályázat benyújtásárólű

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  hozzájárul  az  Észak-Alföldiő  
Regionális  Operatív  Programban  „közösségi  közlekedés  infrastrukturális  fejlesztése”  pályázat 
benyújtásához 60 millió forint projekt összegben.
A 10 %-os öner  mértékét az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.ő

Határid : 2008. március 10.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármesterő

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

Az önkormányzat és intézményei karbantartási  feladatainak ellátására vonatkozó 
pályázat kiírásáról

Tóth Gábor: a Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, abban az esetben írható ki a pályázat, ha 
a  Jász-Otthon  Center  Kft.  munkáját  tételesen  munka  és  anyagdíjra  lebontja,  valamin  meg  kell 
vizsgálni mennyibe kerül a 4-5 f s apparátus felállítása.ő

Szarvák  Imre: az  elemzést  támogatja,  viszont  a  költségvetés  összeállításánál  javasolja,  hogy 
továbbra is vállalkozás keretében m ködjön.ű

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, azzal a kitétellel hogy a készenlétet Tóth 
Tibor lássa el, a vállalkozó csak eseti megbízással legyen igénybe véve.



Dr. Tóth-Daru Péter: az elemzést végezze el a testület, a javaslatokat a polgármester szavaztassa 
meg.

Szarvák Imre: a  pályázatok elbírálása  el tt  a  testület  dönt  arról,  hogy mely  formában kívánjaő  
m ködtetni. ű
Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

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

37/2008 (II. 13.) KT határozat 

Az önkormányzat és intézményei karbantartási feladatainak ellátására pályázat kiírásáról

Jászalsószentgyörgy  község   Önkormányzat  képvisel -testülete  az  önkormányzati  intézményekő  
karbantartási  feladatainak  ellátására  pályázatot  hirdet  15  napra,  a  mellékelt  pályázati  kiírásban 
foglaltaknak megfelel en.ő
A pályázati kiírást a Jászalsószentgyörgyi Krónika c. helyi lapban, a település honlapján és az Új 
Néplapban haladéktalanul közzé kell tenni.

Az  átmeneti  id szakban  a  kiírásban  megjelölt  feladatokat,  vagyongazdálkodási  csoport  és  esetiő  
megbízás alapján a polgármester megbízása alapján vállalkozás látja el.

Határid : azonnalő
Felel s: Szarvák Imre polgármesterő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Önkormányzati intézmények vezet i H.ő
3.) Jegyz  H.ő

Oktatási-nevelési feladatok a Jászsági Többcélú Társulás keretében való ellátásához  
kapcsolódó szakmai munkaanyagról

Szarvák  Imre: azzal  a  kitétellel  javasolja  elfogadásra  hogy  további  információ  szükséges  a 
közoktatási szakmai munkaanyag megismerésér l.ő

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

38/2008 (II. 13) KT határozat 

Az oktatási nevelési feladatok Társulás keretében való ellátásához kapcsolódó szakmai 
munkaanyagról

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete megismerte „Az oktatási-nevelési feladatok Társuláső  
keretében való ellátásához kapcsolódó szakmai  munkaanyagot”,  azzal  a  kitétellel,  hogy további 
információ szükséges a közoktatási szakmai munkaanyag megismerésér l.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai ő



2.) Jászsági Kistérségi Társulás H.
3.) Jegyz  H.ő

Pedagógiai program elfogadásáról

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

39/2008 (II. 13) KT határozat

Pedagógiai program elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, Iskolaiő  
és Alapfokú M vészetoktatási Központ Pedagógiai Programját.ű

Határid : azonnaliő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

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

Min ségirányítási program elfogadásárólő

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

40/2008 (II. 13) KT határozat

Min ségirányítási program elfogadásárólő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete elfogadja a Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, Iskolaiő  
és Alapfokú M vészetoktatási Központ Min ségirányítási Programját.ű ő

Határid : azonnaliő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Községi Önkormányzat Jászboldogháza
3.) Jegyz  H. ő

Iskolai és óvodai körzethatárok kijelölésér lő

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

41/2008 (II. 13) KT határozat 



Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú M vészetoktatási Központ iskolai és ű
óvodai körzethatár kijelölésér lő

1.) Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete a 98/2007. (VI. 6) számúő  
határozata alapján létrehozta, majd a 197/2007 (X. 24.) számú határozatával módosította a 
Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza Közoktatási Intézményfenntartó Társulását az óvodai 
nevelés  és  alapfokú  nevelési  és  oktatási  feladatok  közös  ellátására,  valamint  hogy  egy 
nevelési-oktatási intézményt tartsanak fenn.

2.) Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete a közoktatásról szóló 1993.ő  
évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdését figyelembe véve az alábbi körzethatárokat állapítja 
meg:
Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú M vészetoktatási Központű
Székhely: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1.
Körzethatára: Jászalsószentgyörgy község közigazgatási területe

Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú M vészetoktatási Központű
Mátyás Király Általános Iskolai Tagintézmény 
5144  Jászboldogháza, Kossuth út 1.
Körzethatára: Jászboldogháza község közigazgatási területe

Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú M vészetoktatási Központű
Cifrapalota Óvodai Tagintézmény 
5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.
Körzethatára: Jászalsószentgyörgy község közigazgatási területe

Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú M vészetoktatási Központű
Mesevér Óvodai Tagintézmény
5144 Jászboldogháza Pet fi Sándor út 2.ő
Körzethatára: Jászboldogháza község közigazgatási területe

3.) A döntést  tartalmazó jegyz könyv kivonatot  a  település  jegyz je eljuttatja  a  közoktatásiő ő  
információs rendszer (KIR) részére.

Határid : döntéshozataltól számított 30 napő
Felel s: ő dr. Kovács Kornél jegyz  ő

nevelési-oktatási intézményvezető

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú 
M vészetoktatási Központ Intézményvezet jeű ő
3.) Jegyz  H.ő
4.) Polgármesteri Hivatal H.
5.) Polgármesteri Hivatal Jászboldogháza

Koncepció és megvalósítási terv kidolgozása a F  út 78. és F  út 69. szám alatti ő ő
ingatlanok állagmegóvásáról és jöv beni hasznosításárólő

Szarvák Imre: a temet r l döntés most ne szülessen, csak az ingatlanok helyzetével kapcsolatoső ő  
tájékoztató kerüljön megtárgyalásra.
Az épületeket hasonló min ségben szeretné ha elkészülne, mint a Civil szervezetek háza.ő



Gy r  Istvánné:ő  a  határozati  részben  foglaltak  el tti  bekezdés  nagyon  jó.  A  felújítás  mennyibeő  
kerülhet?

Szarvák Imre: bekérünk árajánlatokat. Szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglatakat.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:

42/2008 (II. 13) KT határozat 

Koncepció és megvalósítási terv kidolgozása a F  út 78. és F  út 69. szám alatti ő ő
ingatlanok állagmegóvásáról és jöv beni hasznosításárólő

Jászalsószentgyörgy községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy a  jelzettő  
ingatlanok  önkormányzat  általi  állagmegóvásáról  és  jöv beni  hasznosításáról  koncepció  és  tervő  
kerüljön kidolgozásra.
Az állagmegóvás megvalósításának ütemezése
− 2008. évben F  út 78. szám alatti ingatlan 1822 hrsz.ő
− 2009-2010 években F  út 69. szám alatti ingatlanő

Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : koncepció kidolgozására: 2008. március 31.ő

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

Szennyvízbekötési munkálatok elvégzésér lő

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

43/2008 (II. 13) KT határozat 

Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatorna házi bekötésének építésére

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete megbízza a Jász-Terra Kft-t (2040ő  
Budaörs  Árpád út  26.  )  -  további  két  árajánlat  megkérése  után – az  önkormányzati  ingatlanok 
szennyvízcsatorna házi bekötésének építésére, 30 napos határid vel és teljes helyreállítással.ő
A Képvisel -testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a szerz dés aláírására.ő ő

Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : 2008. február 28.ő

Határozatról értesülnek:  1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jegyz  H.ő
3.) Jász-Terra Kft. 2040 Budaörs, Árpád út 26.

Szarvák Imre: mivel nem volt több hozzászólás a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.



Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester        jegyz  ő

Szilágyi Péter Tóth Gábor
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


