
Községi Önkormányzat
Képvisel -testületeő
Jászalsószentgyörgy, F  út 53/a.ő

10/2008
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71/2008 Szociális alapszolgáltatások – gyermekjóléti alapellátás 
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5/2008 KT rendelet 

Az önkormányzat és intézményei 2008. évi 
költségvetésér l szóló 3/2008. (II. 15) KT ő
rendelet módosításáról

Jegyz könyv ő

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testületének  2008.  április  30-án  megtartott,ő  
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester 



Feketéné Laczlavik Ildikó,
Döm k Istvánné,ő
Gy r Istvánné,ő
Szilágyi Péter,
Szabó Zsolt,
Tóth Miklós,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Tarnai Mihály intézményvezet ,ő
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Molnár Tamás, 
Sas  Dezs ,  Tóth  Gábor,  Blaha  Borbála  nem  jelent  meg  az  ülésen.  Blaha  Borbála  jelezteő  
távolmaradása okát.
Jegyz könyvhitelesít nek Döm k Istvánné és Gy r Istvánné személyét javasolja.ő ő ő ő

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

65/2008 (IV. 30.) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

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

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

Szarvák  Imre: napirendkiegészítésként  kéri  megtárgyalni  a  pályázatok  benyújtásáról  szóló 
el terjesztéseket, valamint a 2008. évi költségvetési rendelet módosítását.ő
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint.

- Két ülés között tett intézkedésekr lő
- Zárszámadási rendelet elfogadásáról
- Civil szervezetek pályázatainak támogatásáról
- Az el zetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által létrehozandó jogi ő

személyiség  szervezetr lű ő
- Szociális alapszolgáltatások – gyermekjóléti alapellátás pályázat benyújtásáról
- Pályázat benyújtása községi térfigyel  rendszer kialakításárólő
- Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésér l szóló 3/2008. (II. 15) KT ő rendelet 
módosításáról

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

66/2008 (IV. 30) 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 átmeneti segély megállapítás iránti el terjesztéseket.ő

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

67/2008 (IV. 30) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete zárt ülésen tárgyalja meg az átmeneti segély irántiő  
kérelmeket.

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

Tóth Miklós megérkezett az ülésre.

 Két ülés között tett intézkedésekr lő

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

68/2008 (IV. 30) 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 el terjesztésben foglaltakat elfogadta.ő ő

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

Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésér l szóló 3/2008. (II. 15) KT ő
rendelet       módosításáról

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-módosításban foglaltakat.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a rendelet-módosításbanő  
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 



elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja.

4/2008 (V. 5.) KT rendelet 

Az önkormányzat gazdálkodásának 2007. évi zárszámadásáról
(A 4/2008. (V. 5) KT rendelet írásban mellékelve.)

Civil szervezetek pályázatainak támogatásáról

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság az el terjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.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:

69/2008 (IV. 30.) KT határozat 

A civil szervezetek önkormányzati támogatása megállapításáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  elfogadja  a  civil  szervezetekő  
támogatására  a  2008.  évi  költségvetésr l  szóló  rendelettel  és  az  Önkormányzat  2007.  éviő  
gazdálkodás  zárszámadásáról  szóló rendelettel  elfogadott  összegnek a mellékelt  táblázat  szerinti 
elosztását.
Az el irányzat növekedését a  2007. évi pénzmaradvány biztosítja.ő

Felel s: Szarvák Imre polgármester ő
Határid : folyamatoső

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Civil Szervezetek képvisel i H.ő
3.) Jegyz  H.ő

Az  el zetesen  elismert  vidékfejlesztési  akciócsoportok  által  létrehozandó  jogi  ő
személyiség  ű szervezetr lő

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

70/2008 (IV. 30) KT határozat 

Az el zetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által létrehozandó jogi személyiség  ő ű
szervezetr lő

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  képvisel -testülete  elhatározza,  hogy  alapító  tagjaő  
kíván  lenni  a  Jászsági  Kistérségi  Helyi  Közösség  az  el zetesen  elismert  vidékfejlesztésiő  
akciócsoport  által  alakítandó  jogi  személyiséggel  rendelkez  szervezeti  formának,  vállalja  aző  
alapítással  járó  kötelezettségeket,  a  térség  felzárkóztatása  és  vidékfejlesztési  elképzeléseinek 
megvalósítása érdekében.



A Képvisel -testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert, hogy a Jászsági Kistérségi Helyiő  
Közösség  által  megalapítandó  jogi  személyiség  szervezet,  azaz  a  Non-profit  Egyesületű  
létrehozásáról szóló alapszabályt aláírja az alakuló ülésen, továbbá felkéri, hogy a fizetend  tagdíjő  
mértékér l  és  a  szervezeten  belüli  megválasztott  tisztségekr l  és  tagságokról  a  kés bbiekbenő ő ő  
tájékoztassa a Képvisel -testületet.ő

Határid . 2008. május 21.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jegyz  H.ő
3.) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség

Szociális alapszolgáltatások – gyermekjóléti alapellátás pályázat benyújtásáról

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság az el terjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.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:

71/2008 (IV. 30.) KT határozat 

Az ÉAOP–2008–4.1.3.B.C. pályázaton való részvétel megvitatásáról

1) A Jászalsószentgyörgy község Önkormányzata részt vesz a Jászsági Többcélú Társulás által 
benyújtásra  kerülő  ÉAOP–2008–4.1.3.B.C.  kódszámú,  a  Jászsági  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  fejlesztési  projektötletének  megvalósítására  2008.  május  31-i 
határidővel benyújtandó pályázatban, melynek várható időtartama 2008. május 31. – 2010. 
október 30-ig tart. 

2) A projekt keretében a Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 13. szám alatti 1720 helyrajzi számú 
épület  ingatlant  /  ingatlanrészt  kívánja  alkalmassá  tenni  felújítás  által  a  gyermekjóléti 
szolgáltatás és/vagy családsegítés helyi telephelyének, mely épület ingatlan / ingatlan rész 
vonatkozásában jelen nyilatkozatával vállalja, hogy azt minimum 10 évre a feladatellátás 
biztosításának érdekében rendelkezésre bocsátja. 

3) A projekt teljes költségvetése előreláthatólag 111 millió Ft. A pályázatban résztvevő partner 
települések vállalják, hogy a teljes költségvetés 10%-át, azaz várhatóan 11,1 millió Ft saját 
erőt  a  Társulás  költségvetésébe  befizetik  a  jelen  határozat  1.  pontjában megfogalmazott 
pályázatra. A projekt teljes költségvetésében a településre eső teljes költség 7.570.000,- Ft, 
melynek  10%-át  –  757.000,  Ft-ot  -  a  Képviselő-testület  a  2008.,  2009.  és  2010.  évi 
költségvetésben elkülönít a projekt megvalósítása érdekében.

4) A Képviselő-testület továbbá vállalja, hogy az önrészt a Társulás költségvetésébe befizeti, 
valamint  a  2008.,  2009.  és  2010.  években  biztosítják  a  projekt  előkészítéséhez  és 
előfinanszírozásához  szükséges  forrásokat,  mely  összeg  projektarányosan  kerül 
meghatározásra. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az előkészítés költsége teljes 
mértékben a település költségét jelenti, amennyiben a pályázat nem nyer.

5) A  Képviselő-testület  a  mellékletként  csatolt  Pénzeszköz-átadási-átvételi  Megállapodás 



formájával és szöveges tartalmával egyetért, annak megkötését elfogadja.

6) Továbbá  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  projekthez 
kapcsolódó tárgyalások lefolytatására és a szükséges nyilatkozatok, valamint szerződések 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:       Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1. Szarvák Imre polgármester
2. Képvisel -testület tagjai, Helybenő
3. Jászsági Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálatő

Pályázat benyújtása községi térfigyel  rendszer kialakításárólő

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság az el terjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.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:

72/2008 (IV. 30.) KT határozat 

Pályázat benyújtása községi térfigyel  rendszer kialakításárólő

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzata elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a HÖF TEKI 
alapra (47/2008. Kormányrendelet) községi térfigyel  rendszer kialakítására, a megvalósítási összegő  
5 millió Ft bekerülési költséggel. 
Az Önkormányzat az öner t 1,5 millió Ft-ot saját költségvetésében biztosítja felhalmozási tartalékő  
terhére.
A 3/2008. költségvetési rendelet felújítási, felhalmozási kiadásai ezen összeggel megnövekednek, a 
felhalmozási céltartalék pedig ezzel az összeggel csökken. 
A Képvisel -testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert további el készítésre és a szükségeső ő  
dokumentumok benyújtására. 

Felel s:ő  Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2008. május 16. 

Határozatról értesülnek: 1. Szarvák Imre polgármester
2. Képvisel -testület tagjai, Helybenő

Zárszámadási rendelet elfogadásáról

Gy r Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság az el terjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.ő

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete a rendelet-tervezetbenő
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:



5/2008 (V. 5) KT rendelet 

Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésér l szóló 3/2008. (II. 15) KT ő
rendelet       módosításáról
(Az 5/2008. (V. 5) KT rendelet írásban mellékelve)

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyz  ő

Gy r Istvánné ő Döm k Istvánnéő
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


