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Jegyz könyv ő

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testületének  2008.  március  19-én  megtartott,ő  
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,



Blaha Borbála,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Döm k Istvánné,ő
Molnár Tamás,
Sas Dezs ,ő
Szilágyi Péter,
Szabó Zsolt,
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Kormosné Kiss Mária,
Vígh Miklós bizottsági kültagok,
Dr. Csíkos Zoltán Közigazgatási Hivatal vezet je,ő
Foglerné Kertész Erzsébet intézményvezet ,ő
A település lakói jelenléti ív szerint,
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Gy r Istvánnéő  
és Tóth Gábor jelezte távolmaradása okát.
Jegyz könyvhitelesít nek Döm k Istvánné és Szabó Zsolt személyét javasolja.ő ő ő

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

47/2008 (III. 19) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Döm k Istvánné és Szabóő ő ő ő  
Zsolt személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

− a képvisel -testület feloszlatásárólő
− két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr l,ő ő
− az önkormányzat szociális intézkedéseir lő
− utak járhatóvá tételér l.ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  foglaltakat  10ő  
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta:

48/2008 (III. 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.) Irattár H.

Szarvák  Imre: zárt  ülésen  kéri  megtárgyalni  az  önkormányzati  ingatlan  megvásárlásáról  szóló 
el terjesztést.ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  foglaltakat  10ő  
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta:

49/2008 (III. 19) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete zárt ülésen tárgyalja meg az önkormányzati ingatlanő  
megvásárlásáról szóló el terjesztést.ő

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

A képvisel -testület feloszlatásárólő

Szarvák Imre: felolvassa a témával kapcsolatos el terjesztést. Átadja a szót Dr. Csíkos Zoltánnak aő  
Közigazgatási Hivatal hivatalvezet jének.ő

Dr.  Csíkos  Zoltán: köszönti  a  megjelenteket.  Véleménye szerint  ez  az  ülés  kivételes  lehet,  ha 
ennyien vannak jelen. Nem el ször van ilyen ülésen. A Közigazgatási Hivatal álláspontja, ha lehető  
kerüljék  el  a  feloszlatást.  Ehhez  párbeszédre  van  szükség,  melyen  a  problematikus  pontok, 
amelyeket nem sikerült megoldani, kerülnek napirendre. Esetleg közös áthidaló megoldásokat lehet 
keresni. Számolni kell azzal is, hogy a döntés törést jelent a település, a lakosság, a képvisel kő  
szempontjából.
A jegyz könyvek útján tájékozódott a törvényesség kapcsán az ülésekr l. Számára váratlanul történtő ő  
ez a fajta kezdeményezés. A gyakorlati tapasztalat alapján folyamatot lehetne figyelemmel kísérni a 
feloszlatás felé. A jegyz könyvek alapján ezt nem igazán lehetett érzékelni. ő
Ha az eddigi folyamatokról van vélemény szívesen meghallgatja. Alternatív megoldást kell találni. 
Kíváncsi az egyes képvisel k véleményére. A lakosság is kíváncsi erre.ő

Szarvák Imre: egyetért a Hivatalvezet  Úrral. Átadja a szót véleménynyilvánításra.ő

Foglerné Kertész Erzsébet: nem igazán érti miért alakult ki ez a helyzet. A választáskor egységesen 
a polgármester mögött voltak a képvisel k. Az óvoda fenntartója a polgármester és a testület, ottő  
volt az óvoda mögött a társulás létrehozása során. A testületi üléseken nem látta mi a probléma. A 
képvisel k  által  a  lakosság  van  képviselve,  a  lakoság  a  Polgármester  mögött  van.  A  faluő  
esélyegyenl ségét nem lehet feladni. Ebben a kistérségben hogyan fog létezni a település ezek után?ő  
Ne tegyék a falut ebbe a helyzetbe, mert id veszteség lesz.ő

Blaha Borbála: elképzelhet , hogy akik aláírták a képvisel -testület feloszlatásáról szóló kérelmet,ő ő  
úgy gondolják ha így marad a helyzet az okoz lemaradást.



Dr. Csíkos Zoltán: a polgármester és a képvisel k, vagy képvisel k és képvisel k közötti konfliktus,ő ő ő  
vagy személyes probléma vezetett idáig?

Blaha Borbála: az el z  ülésen aki itt volt az tudja. Minden munkakörben van alkalmasság és haő ő  
valamelyik hiányzik, szakmai vagy emberi, akkor adódnak problémák. Ezt a falu érdekében meg 
kellett tenni.

Foglerné Kertész Erzsébet: szakmai vagy emberi oldala van megkérd jelezve?ő

Blaha Borbála: emberi problémák ezek. Lehet, hogy rosszul gondolják, de az sem véletlen, hogy az 
alpolgármesterek lemondtak.

Foglerné Kertész Erzsébet: mik azok a dolgok amik er sségek voltak,  mik történtek, mi er sítette aő ő  
falut, hadd tudja meg a Hivatalvezet  Úr.ő

Kátainé Zrupkó Zsuzsanna: ha már ilyen nagy horderej  dologba belevágtak a képvisel k, mondjákű ő  
el miért tették ezt, a kósza híreket kiküszöbölend . Rossz véleményt hallott a képvisel -testületr l.ő ő ő

Dr. Csíkos Zoltán: meglátása szerint szakmai konfliktus nincs a polgármester magatartása az ami 
gondot okoz a képvisel k számára.  Érdemes lenne egy informális ülésen err l beszélni, hogy mi aző ő  
az emberi magatartás ami ilyen szakadáshoz vezet. Sok mindenhez tanulási folyamat kell, de meg is 
kell tanítani az embereket a szituációk kezelésére. Beszélni kell a dolgokról.

Blaha Borbála: nem tudja mennyire etikus a kapott véleményeket a hátuk mögött a képvisel k ellenő  
fordítani.

Molnár  Tamás: maga  részér l  sajnálja  hogy  ide  jutott  a  testület.  12  képvisel  indult  2006.ő ő  
októberében, a 12-b l 7-en (a lemondott Sipos Gézánéval együtt 8-an) nyilatkoztak, hogy megteszikő  
ezt  a  lépést.  Személy  szerint  már  december  14.  után  szándékában  volt  lemondani,  de  a  társai 
kérésére nem tette. Van egy folyamat, ami megromlott, óvakodik a részletekbe menést l. Nem kellő  
tovább mérgesíteni a helyzetet, inkább adjuk meg a falunak a lehet séget. Elmondja, hogy egy újő  
választás lesz, nem törvényszer , hogy hátrány érje a települést, az új választásokig a testület ugyanű  
úgy m ködik. Az elhatározás a falu békéjét szolgálja. Javasolja az SZMSZ alapján a szavazást. Aű  
házasság megromlott a képvisel k és a polgármester között.ő

Csige Sándor: elfogadja, amit Molnár Tamás mondott, a legnagyobb gond, hogy nem tájékoztatják a 
lakosságot, a végs  döntést közli a helyi újság. Nem lehet a képvisel kt l id pontot kapni, nincső ő ő ő  
fogadóórájuk.  Egymás  között  sem  beszélik  meg  a  problémákat.  Egy  választott  képvisel  nemő  
sért dhet meg. ő

Szarvák Imre: az elhangzott vélemények alapján nem alakult ki olyan képvisel i javaslat, hogy aő  
feloszlatás iránti szándékot ellenezze. Egyetért azzal, hogy a részletekbe való belemenés nem segít. 
A mostani helyzet emberi okok miatt alakult ki. A folyamat tavaly nyáron kezd dött. Bízik abban,ő  
hogy a község fejl dését segít  döntéseket alá tudják rendelni az emberi gyengeségnek. Fél évigő ő  
végeztek  szakmai  munkát,  bízott  abban,  hogy  az  emberi  oldalát  sikerül  megoldani.  Az  el bbiő  
véleményhez  ez  kapcsolódhat.  A  lakosságot,  ami  itt  kialakult,  nem  érdekli,  a  lakosságot  az 
eredmények  érdeklik.  A  házasság  jó  példa  lehet,  de  a  házasságot   a  lakossággal  és  nem  aő  
képvisel kkel kötötte. A képvisel kkel való közös munka kötelez , hogy m ködhessen a település.ő ő ő ű  
A település érdekét nem segít  szakmai és emberi oldalról nem tett olyan intézkedést,  amely nem aő  



település érdekét szolgálná.
Megkéri a jegyz t bonyolítsa le a név szerinti szavazást.ő

dr.  Kovács  Kornél: névsor  szerint  felolvassa  a  képvisel k  neveit,  a  név  elhangzása  után  kéri  aő  
képvisel  igen vagy nem szavazatát.ő

Blaha Borbála igen
Feketéné Laczlavik Ildikó igen
Döm k Istvánné ő igen
Molnár Tamás igen
Sas Dezs  ő igen
Szabó Zsolt nem
Szarvák Imre nem
Szilágyi Péter nem
Tóth Miklós igen
Dr. Tóth-Daru Péter igen 

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a képvisel -testület ő ő
feloszlatását 7 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:

50/2008 (III. 19) KT határozat 

A képvisel -testület feloszlatásának kimondásárólő

A községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXVő  
törvény  18. §. (3) bekezdése alapján kimondja feloszlását, a képvisel k alábbi szavazata szerint:ő

Blaha Borbála: igen
Feketéné Laczlavik Ildikó: igen
Döm k Istvánné:ő igen
Molnár Tamás: igen
Sas Dezs : ő igen
Szabó Zsolt: nem
Szarvák Imre: nem
Szilágyi Péter: nem
Tóth Miklós: igen
Dr. Tóth-Daru Péter: igen

Határozatról értesülnek: 1.) Polgármester H.
2.) Képvisel -testület tagjai H.ő
3.) Jegyz  H.ő
4.) Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szolnok
5.) Területi Választási Iroda 

Szarvák Imre: megállapítja a képvisel -testület  feloszlatását.ő

dr. Kovács Kornél: a további teend kr l tájékoztatja a jelenlév ket.ő ő ő



Dr. Csíkos Zoltán: sajnálja a döntést, jó munkát kíván a képvisel knek.ő

Blaha Borbála: felajánlja a tiszteletdíját a választások lebonyolításához.

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Blaha Borbála: a nádvágással kapcsolatban sikerült lépéseket tenni?

Szarvák Imre: folyamatban van, te milyen lépéseket tettél?

Blaha Borbála:milyen gyakorlati lépések történtek?

Szarvák Imre: az el készületek zajlanak, ez volt a lépés.ő

Sas Dezs :ő  ivóvízmin ség javító programmal kapcsolatban tette fel kérdését.ő

Szarvák Imre: a tervek készülnek.

Csige Sándor: a közmeghallgatáson elhangzott kérdéseknek mi lesz a sorsa? A csatornával és a 
játszótérrel kapcsolatban valamelyik képvisel  terjesszen el  javaslatot.ő ő

dr. Kovács Kornél: tájékoztatta Csige Sándort, hogy el terjesztést a képvisel , a képvisel  testülető ő ő  
bizottsága,  a polgármester és a jegyz  nyújthat be.ő

Csige Sándor: egyetlen képvisel  sem kívánja el terjeszteni a fenti témákat?ő ő

Sas Dezs :ő  elmondta, hogy a bizottság elé került a játszótér kérdése, majd a testület is megtárgyalta, 
azonban döntés nem született.

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  10 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

51/2008 (III. 19.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekr lő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekr l  szólóő ő  
el terjesztést elfogadta.ő

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

Az önkormányzat szociális intézkedéseir lő

Döm k Istvánné:ő  elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja az el terjesztésben foglaltakat.ő



Feketéné Laczlavik Ildikó: ezek a szociális intézkedések miért  nem a költségvetés el tt kerültekő  
napirendre? Véleménye szerint ez szorosan költségvetési kérdés. Miért a költségvetés elfogadása 
után került ez napirendre, miért akkor, amikor a testület feloszlott? Amikor a polgármester megkapta 
a feloszlásról szóló beadványt, miért nem keresett meg bennünket? A kommunikáció nincs meg a 
testület és a polgármester között.

Szarvák Imre: hányszor keresték meg t a képvisel k?ő ő

Feketéné Laczlavik Ildikó: annak is meg van az oka.

Szarvák Imre: a pénzmaradvány most realizálódott, ezért most kerültek napirendre ezek a szociális 
intézkedések. Nem akarta a népszavazás el tti kampányid szakot megzavarni a megkeresésre. Aő ő  
válaszadás idejét múlt mert a testület kimondta feloszlatását.

Molnár Tamás: támogatja a kezdeményezést, azonban ez nem teljes kör . A vízm  visszavásárlásű ű  
nem sikerült. Ezt fájlalja, mert a vízdíj árcsökkentés az  javaslata volt. A nyugdíjasoknak ki kellő  
dolgozni egy csomagot, amivel támogatni lehet ket. A 70 év feletti egyedülállók szemétdíját is elő  
kell  törölni.  A közalkalmazottak étkezési  hozzájárulását  érdemes lenne megkezdeni  osztani.  Az 
ivóvíz és csatorna díjak arányát felül kell vizsgálni. Akik nem tudnak rákötni az  szempontjukbólő  
ez fontos lenne. Fele-fele arány lenne indokolt. Javasolja a vízdíjjal kapcsolatban, fel kell venni a 
kapcsolatot az üzemeltet vel, hogy csak a m ködési költségre rakja rá az emelést. A hiteltörlesztéső ű  
állandó számként épüljön be a vízdíjba.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.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:

52/2008 (III. 19) KT határozat 

Önkormányzati szociális intézkedésekr lő

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képvisel -testülete elhatározza az alábbi intézkedésekő  
bevezetését:

1. A 65 év feletti egyedülállók részére a vízdíj árának 25. %-os csökkentése.
2. Az 50 év feletti leszázalékolt egyedülállók részére a vízdíj árának 25. %-os csökkentése.
3. A 70 év feletti házaspárok szemétdíjának eltörlése.
4. Egyedülálló nyugdíjasok szemétdíjának 30 %-os csökkentése.
5. Nyári táborozások támogatása két, vagy több gyermekes családok részére.
6. A gazdaközösség által fizetend  mez ri járulék eltörlése.ő őő
7. Temetési segély mértékének 50 %-os emelése.
8. A vállalkozók kommunális adójának eltörlése.
9. Új, els  családi ház építésének támogatása.ő
10. Els  tanévét megkezd  iskolások tankönyv csomagjának ingyenessé tétele.ő ő
11. Az  értelmiség  megtartása  érdekében  a  fels fokú  képzésben  résztvev k  helyben  valóő ő  

letelepedésének támogatása.
12. Szakmunkás képzésben végzettek támogatása.
13. A nagycsaládosok ivóvíz- és csatorna díjának csökkentésének kidolgozása.



14. Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának visszaadása és emelése 70 %-kal.

A  képvisel -testület  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  Pénzügyi  Bizottságot  az  intézkedésekő  
részletes kidolgozására.

Határid : 2008. április 30.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester és a Pénzügyi Bizottság ő

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

Radnóti és Micsurin út  járhatóvá tételér lő

Szabó Lászlóné: az utcák képviseletében elmondja, hogy a felújítás el tt az árok kitisztítására iső  
szükség lenne, valamint a Micsurin út 8. szám  el tt az oszlopot arrébb kellene helyezni.ő

Tóth Miklós: támogatja  az utak járhatóvá tételér l szóló el terjesztést.ő ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.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:

53/2008 (III. 19) KT határozat 

Radnóti és Micsurin út járhatóvá tételér lő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete elhatározza a Radnóti és Micsurin út páros oldalánakő  
járhatóvá tételét jelen el terjesztésben foglalt m szaki tartalom szerint.ő ű
Megbízza a Jász-Terra Mélyépít , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (2040 Budaörs, Árpád út 26.) aő  
munkálatok elvégzésére legfeljebb 3,5 millió Ft összegben.
Az önkormányzat költségvetéséb l 3,2 millió Ft használható fel, lakossági hozzájárulás 300 ezerő  
forint. A fejlesztés költségigényét a felhalmozási tartalék biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerz dés megkötésére, valamennyi a munkálatokhoz kapcsolódóő  
feladat lebonyolítására.

Határid : 2008. június 30.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület H.ő
2.) Jegyz  H.ő
3.) Polgármester H.
4.) Micsurin és Radnóti út képvisel je.ő

Szarvák Imre: megköszöni  a nem képvisel k jelenlétét  a napirendek megtárgyalását zárt  ülésenő  
folytatja.



Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester       jegyz  ő

Döm k Istvánné ő Szabó Zsolt
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képviselő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


