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A Községi Önkormányzat Képvisel -testületének ő 2008. április 
16-án megtartott,  hangfelvétellel rögzített, ülésen felvett 

jegyz könyv határozatainakő

m u t a t ó j a .

55/2008 Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő
56/2008 Napirend elfogadásáról
57/2008 Zárt ülés tartásáról
58/2008 Két  ülés  között  tett  intézkedésekr l,  fontosabbő  
eseményekr lő
59/2008 Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
60/2008 A 2007. évi gazdálkodás zárszámadásáról
61/2008 Civil szervezetek támogatásáról
62/2008 Pályázat benyújtásáról
63/2008 Pályázat benyújtásáról

Jegyz könyv ő

Készült: a Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2008. április 16-án megtartott ülésén.ő

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 Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Vígh Miklós bizottsági kültag,
Tarnai Mihály intézményvezet ,ő
Civil szervezetek képvisel i,ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti  a megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés határozatképes,  Tóth Gábor 
jelezte távolmaradása okát.
Jegyz könyvhitelesít nek Blaha Borbála és Feketéné Laczlavik Ildikó személyét javasolja.ő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban foglaltakat 9 igen ő
szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

55/2008 (IV. 16) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete jegyz könyvhitelesít nek Blaha Borbála és Feketénéő ő ő  
Laczlavik Ildikó személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

− Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr l,ő ő
− 2007 évi költségvetés végrehajtásáról
− Zárszámadási rendelet elfogadásáról
− Civil szervezetek támogatásáról,
− Pályázatok benyújtásáról

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

56/2008 (IV. 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.) Jegyz  H.ő
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: zárt  ülésen kéri  megtárgyalni  a  Pénzügyi  Bizottság átmeneti  segély megállapítás 
ügyében tett javaslatát.

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

57/2008 (IV. 16.) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  zárt  ülésen  tárgyalja  meg  az  átmeneti  segélyő  
megállapításról szóló el terjesztést.ő

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

Két ülés között tett intézkedésekr l, fontosabb eseményekr lő ő

Szarvák Imre: bejelenti, hogy az óvoda akadálymentesítésére benyújtott pályázat sikeres elbírálást 
nyert.  Kiegészítésként elmondta,  hogy a Helyi Választási  Bizottság kit zte az id közi  választásű ő  
id pontját, ami 2008. június 15.ő

Molnár Tamás: a választás június 15-re íródott ki, szeretné ha a választási kampány tényszer ségreű  
alapozódna,  nem  durvulna  el.  Felszólítja  az  indulni  kívánókat,  hogy  európai  keretek  között 
valósuljon meg a kampány. Bejelenti, hogy sem polgármester, sem képvisel  jelöltként nem kívánő  
indulni.

Szarvák Imre: európai  módon kell mindenkinek viselkednie.
Az emberek a mai napig nem tudják, miért történt ez az egész.

dr. Kovács Kornél: a képvisel i tiszteletdíjról való lemondással kapcsolatban egy nyilatkozat kerültő  
kiosztásra amit az ülés végén kér vissza.

Molnár  Tamás: a  nyilatkozattal  kapcsolatban elmondja,  a  2008.  január  1-t l,  2008.  június  15-iő  
id szakról van szó.ő

Gy r Istvánné:ő  ebben az évben még nem kaptak tiszteletdíjat.

Blaha Borbála: valószín , hogy azért nem lett számfejtve, mert két munkakört egy ember lát el.ű  
Hogy várható el egy embert l két munkakör elvégzése?ő

Szarvák Imre: ez a Polgármesteri Hivatal bels  ügye.ő



dr. Kovács Kornél: az érintettel kell ezt megbeszélni. 

Vígh Miklós: ekkora önkényeskedést, mint ennél az önkormányzatnál van, nem tapasztalt még. A 
vízm  visszavásárlás meg lett ígérve a választási kampányban.ű

Szarvák Imre: egyetlen szórólap sem tartalmazta a visszavásárlást, én minden elkövetek. Folytassuk 
a napirend megtárgyalását.

Molnár Tamás: a visszavásárlás kérdésér l 2007. februárjában  név szerinti szavazással döntött aő  
testület.  Augusztusban  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásáról  volt  szó,  októberben  arról,  hogy  a 
Schumann Róbert hitelét  átvállalja az önkormányzat.  Novemberben a két ülés közötti   napirend 
tárgyalásakor megkérdezte, meg van e már a szervezet aki át fogja venni, amire azt a választ kapta, 
hogy technikai kérdés. December 14-én tárgyalta a testület azt az anyagot amiben döntött, hogy nem 
veszi vissza a vízm vet. Nagy hiba, de ez december 14-én derült ki.ű

Szarvák Imre: érdemes lesz azon elgondolkodni,  hogy ki  segített  a visszavételben a képvisel kő  
közül. Senki.

Feketéné Laczlavik Ildikó: a polgármester felhatalmazást kapott a testülett l, hogy eljárjon. ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 3 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, ellenszavazat 
nélkül elutasította, az alábbi határozatot hozta:

58/2008 (IV. 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  szólóő ő  
beszámolóban foglaltakat elutasította.

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

2007 évi költségvetés végrehajtásáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy 13 millió forintot takarított meg az önkormányzat az elmúlt évben. 30 
millió forint le van kötve.
Kéri a beszámoló elfogadását.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

59/2008 (IV. 16.) KT határozat 



A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  2007.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szólóő  
beszámolót elfogadta.

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

Zárszámadási rendelet elfogadásáról

Gy r Istvánné:ő   a bevételek és kiadások különbség arányával kapcsolatban tette fel kérdését.

Szarvák Imre: a takarékos gazdálkodás következtében a bevétel növekedett, a kiadás csökkent.

Gy r  Istvánné:ő  a  bevételi  összeg  magas  aránya  mib l  adódik,  mi  a  bevétel  és  kiadás  köztiő  
különbség?

Szarvák Imre: a bevétel és kiadás egyensúlyban van. A Víziközm  Társulati hitel visszafizetéséreű  
200 millió forint le van kötve. 

Blaha  Borbála: a  közalkalmazottak  étkezési  utalvány megállapítását  a  testület  er szakolta  ki,  aő  
polgármester ellenezte.

Szarvák Imre: a polgármester azt mondta,  nézzük meg mennyi pénzünk marad akkor döntsünk, 
hogy  adható juttatásként adva legyen.

Molnár Tamás: véleménye szerint ezek miatt a módosítások miatt rendeletet kell módosítani.

Vargáné Tugyi Erzsébet: a pénzmaradvány amir l szó van, már részben beépült a rendeletbe. ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi önkormányzat Képvisel -testülete a rendelet-ő
tervezetben foglaltakat 6 igen szavazattal, 5 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül elutasította és az alábbi határozatot hozta:

60/2008 (IV. 16.) KT határozat 

2007 évi zárszámadási rendelet 

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  2007.  évi  zárszámadási  rendeletben  foglaltakatő  
elutasította.

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

Civil szervezetek támogatásáról



Gy r  Istvánné:ő  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslata  szerint  az  Ifjúsági  Egyesület  400.000,-  Ft-ot,  a 
Rákbetegek  Országos  Szövetségének  Helyi  Szervezete   200.000,-  Ft-ot  kapjon,  minden  más 
szervezet összegét változtatás nélkül hagyja, a rendezvényekre elkülönített összeget 200.000,-Ft-tal 
egészítse ki.

Gy r Istvánné:ő  mi legyen az ellentételezése a plusz összegeknek?

dr. Kovács Kornél: elmondta, hogy a költségvetésben 4.000.000,- Ft van beállítva, a többi a tavalyi 
maradvány terhére lett volna megállapítva.

Molnár  Tamás: véleménye  szerint,  nem  a  zárszámadási  rendeletet  kell  módosítani,  hanem  a 
költségvetési rendeletet. 

Vargáné Tugyi Erzsébet: a pénzmaradványról a zárszámadás rendelkezik.

Szarvák Imre: várja  a javaslatokat, hogy oldjuk fel ezt a helyzetet.

Molnár Tamás: javasolja, hogy a 4 millió forint sorsáról döntsön a testület, a zárszámadásról április 
30-ig dönt a testület.
A  zárszámadási  rendeletet  nem  fogadta  el  a  testület  mert  vannak  egyes  költségek  aminek  az 
elszámolását nem látja benne, a karbantartásról nem volt beszámoló.

Szarvák Imre: a karbantartó vállalkozó lemondott, pályázat lett kiírva, amire senki nem jelentkezett. 
A karbantartásról decemberben volt beszámoló. (Lehozatja a jegyz könyvet.)ő

Molnár Tamás távozott az ülésr l.ő

Sas  Dezs :ő  fejezzük  be  ezt  a  vitát.  A Településfejlesztési  Bizottság  ülésén  született  egy  olyan 
határozat hogy a karbantartó vállalkozó számoljon be részletesen a végzett munkájáról.

Tóth Miklós, Dr. Tóth-Daru Péter, Sas Dezs  távozik az ülésr l.ő ő

dr. Kovács Kornél:  a zárszámadási rendeletet most is lehetett volna módosítani.

Gy r Istvánné:ő  javasolja, hogy a 4 millió arányosan legyen elosztva. A Pénzügyi Bizottság javaslata 
alapján  az  Ifjúsági  Egyesület  400.000,-  Ft-ot,  a  Rákbetegek  Országos  Szövetségének  Helyi 
Szervezete   200.000,-  Ft-ot  a  tartalék  plusz  200.000,-  Ft-tal  emelkedjen  összesen 390.000,-  Ft 
legyen.

Feketéné Laczlavik Ildikó: jöjjünk össze a jöv  héten, akkor szülessen döntés.ő

Szarvák Imre: a lakosság nevében kéri,  hogy a pályázatok benyújtását ne korlátozzák. Javasolja, 
hogy  a  civil  szervezeteknek  4  millió  forint  kerüljön  szétosztásra  a  megállapított  támogatás 
arányában, a Pénzügyi Bizottság javaslatával kiegészítve. A támogatás többi részét a zárszámadási 
rendelet elfogadása után kapják meg a civil szervezetek.

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



61/2008 (IV. 16) KT határozat 

Civil szervezetek támogatásáról

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete a civil szervezetek támogatására, arányosan elosztva,ő  
4 millió forintot biztosít, a fennmaradó 2.610.300,- Ft-ot a zárszámadási rendelet elfogadása után 
biztosítja az önkormányzat.

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

Pályázatok benyújtásáról

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:

62/2008 (IV. 16) KT határozat 

Pályázat benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  képvisel -testülete  elhatározza,  hogy  az  Európaiő  
Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alap kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybeő  
vehet  támogatásra  pályázatot  nyújt  be  a  szolgáltatásfejlesztés  szükségessége  miatt,  és  ahhoző  
kapcsolódóan a benyújtandó szakmai programot elfogadja.

Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : pályázat benyújtásának idejeő

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

63/2008 (IV. 16) KT határozat 

Pályázat benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete elhatározza pályázat benyújtását aző  
ÉAOP – 2008-4.1.3.B.C jel  „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex,ű  
valamint bölcs dék önálló fejlesztésének támogatására” kiírására.ő
Az érintett ingatlanrész Jászalsószentgyörgy, Pet fi út 13. szám alatt található 1720 hrsz-on.ő
A beruházás maximális összege 5 millió Ft.



A beruházás 10 %-os önrészét az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.

Felel s: Szarvák Imre polgármesterő
Határid : pályázat benyújtásának határidejeő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jászsági Családsegít  és Gyermekjóléti Szolg.ő
3.) Jegyz  H.ő
4.) Irattár H.

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester        jegyz  ő

Blaha Borbála Feketéné Laczlavik Ildikó
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


