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Jegyz könyv ő

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testületének 2008.  június 26-án megtartott  alakulóő  
ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester 
Döm k Istvánné,ő
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Foglerné Kertész Erzsébet,
Dr. Gajdos Géza
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Szabó László,
Szilágyi Péter,
Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vígh Miklós önkormányzati képvisel k,ő
dr. Kovács Kornél jegyz ,ő
Találtné Kovács Erzsébet Helyi Választási Bizottság elnöke
Sándor Erzsébet intézményvezet ,ő
Kátai Lajos,
Szabó Zsolt,
Kecskés Ferenc,
Tör csik Tamás,ő
Zsoldi Lajos,
A település lakói jelenléti ív szerint,
Szolga Károlyné jegyz könyvvezet .ő ő

Dr. Tóth-Daru Péter: korelnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 
Jegyz könyvhitelesít nek Döm k Istvánné és Szilágyi Péter személyét javasolja.ő ő ő

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

94/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Jegyz könyvhitelesít k elfogadásárólő ő

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  jegyz könyvhitelesít nek  Döm k  Istvánné  éső ő ő ő  
Szilágyi Péter személyét elfogadta.

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

Dr. Tóth-Daru Péter : kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

− Ünnepélyes  megnyitó,  a  Választási  Bizottság  tájékoztatója  a  választás  eredményér l,ő  
megbízólevelek átadása.



− Önkormányzati képvisel k és a polgármester eskütétele.ő
− A polgármester köszönt je.ő
− Az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatának módosítása.ű
− Az önkormányzat Pénzügyi Bizottságának megválasztása.
− Az önkormányzat Településfejlesztési Bizottságának megválasztása.
− A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
− Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétel.
− Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
− Tanácsnokok megválasztása.
− Beszámoló  a  Községi  Önkormányzat  gyámügyi  és  gyermekvédelmi  feladatainak  2007.  évi 

ellátásáról
− A Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevétel tudomásul vételér lő
− A 164/2004. (XII. 15.) KT határozat helybenhagyásáról és végrehajtásáról
−  Fejlesztési tervjavaslat megtárgyalásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a napirendre tett ő
javaslatot 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

95/2008 (VI. 26.) 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.

Dr.  Tóth-Daru  Péter: zárt  ülésen  kéri  megtárgyalni  a  segély  kérelmek  tárgyában  készült 
el terjesztéseket.ő

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

96/2008 (VI. 26.) 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.

Ünnepélyes  megnyitó,  a  Választási  Bizottság  tájékoztatója  a  választás  eredményér l,ő  
megbízólevelek átadása.



Dr.  Tóth-Daru  Péter: átadja  a  szót  Találtné  Kovács  Erzsébetnek  a  Helyi  Választási  Bizottság 
elnökének, kéri ismertesse a választás eredményét.

Találtné  Kovács  Erzsébet: köszönti  a  megjelenteket,  ismerteti  a  választás  eredményét,  átadja  a 
megbízóleveleket.

Dr. Tóth-Daru Péter: elmondja beszédét. (írásban mellékelve)

Önkormányzati képvisel k és a polgármester eskütételeő .

Találtné Kovács Erzsébet: megkéri a képvisel ket tegyék le az esküt.ő

A képvisel k eskütételére kerül sor.ő

Találtné Kovács Erzsébet: megkéri a polgármestert tegye le az esküt.

A polgármester eskütételére kerül sor.

A polgármester köszönt je.ő

Szarvák Imre: ünnepi beszédet mond. (írásban mellékelve)

Az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatának módosítása.ű

Szarvák  Imre: ismerteti  a  változásokat.  A  61.  §.  alpolgármestereket  említ,  azonban  egy 
alpolgármesterr l van szó. A 45. §. „ a testület ülésér l hang és képfelvétel készüljön.” így kériő ő  
elfogadni. 

Feketéné Laczlavik Ildikó: a hangfelvételek tárolásáról és a hozzáférésr l tette fel kérdését.ő

Szarvák Imre: ez az iratkezelési szabályzatban van leszabályozva.

Dr.  Gajdos  Géza: a  képfelvételnek  van  anyagi  vonzata,  mert  véleménye  szerint  nem igazán  a 
képfelvétel a szükséges. Ha van költségvonzata nem költene rá.

Szarvák Imre: a Trió Tv-ben már megjelenünk. A felvétel azért fontos, mert a testületi munka során 
nem lehetnek olyan viták, hogy ki mit mondott, ez képileg is bizonyítva lenne. Nem jelent s tétel aző  
órák számától függ, óránként 8.000,- Ft, de gyakorlatilag költségek nélkül is megoldható.

Dr. Gajdos Géza: az sok, a jegyz könyvben megjelenik a szavazati arány.ő

Szarvák Imre: meg lehet oldani térítésmentesen is.

Szabó László: miért nem elég a hangfelvétel? A bíróságon is elég.

Dr. Gajdos Géza: javasolja, hogy ne készüljön képfelvétel.

Döm k Istvánné:ő  felhívja a figyelmet az elírásokra és a fogalmazási hibákra.

Dr. Gajdos Géza: a meghívókat minden bizottsági tagnak ki kell küldeni.



Döm k Istvánné:ő  kéri a testületi anyag kiküldésének határidejét betartani, amit a 22. §. szabályoz. 
Kéri betartani a jegyz könyv elküldését a Közigazgatási Hivatalhoz.ő

Dr. Gajdos  Géza: a  Pénzügyi  Bizottság m ködési  szabályzatának 3.  fejezetében mit  takar  ez  aű  
megfogalmazás?

Szarvák Imre: ez törvényi szabályozás, ez egy kontroll.

Szögi  Zoltán: a  bizottságok  képvisel  és  nem  képvisel  tagjai  hasonló  szavazati  joggalő ő  
rendelkeznek?

Szarvák Imre: igen.

Dr. Gajdos Géza: javasolja, hogy lehessen a testületnek változtatni a bizottsági tagok személyén. 
Többes jelölést tart fontosnak a bizottsági tagokra is.

Szarvák Imre: igyekezett a képvisel kkel egyeztetni,  a jelöltekkel kapcsolatban nem emel kifogást,ő  
ez általánosan kialakult gyakorlat, hogy pont annyit jelölnek.

Dr.  Tóth-Daru  Péter: javasolja,  amennyiben  a  tanácsnok  jelöltek  egyetértenek  ezzel,  hogy  a 
tanácsnoki tisztség mellett vállaljanak plusz munkát a bizottságokban.

Koczka László: vállal plusz munkát a bizottságokban.

Jakusné Vámos Mária: vállal plusz munkát a bizottságokban.

Dr. Tóth-Daru Péter: jelöltként több nevet is oda lehet tenni.

Dr.  Gajdos  Géza: személyi  kifogása  nincs,  ha  választ  más  mintha  szavazna.  Módosításként 
javasolja, hogy a tanácsnok-jelölteket vegyék be a bizottsági tagságba.

Foglerné Kertész Erzsébet: más bizottságban van szavazati joga?

Szarvák Imre: nincs szavazati joga, az operatív munka miatt a bizottság létszáma ne legyen magas.

Szabó László: a  felsorolt  személyek,  a  küls  bizottsági  tagok,  kinek a döntése alapján kerültekő  
jelölésre?

Szarvák Imre: az el zetes beszélgetés alapján javasolta, minden képvisel vel egyeztetett, kifogás,ő ő  
más javaslat nem volt.

Szabó László: véleménye szerint a civil szervezeteket kellett volna megkérdezni jelöljenek maguk 
közül tagokat.

Szarvák Imre: bizottságot  lehet  kés bb is  megválasztani,  arra  is  van lehet ség,  hogy a testülető ő  
bármikor megváltoztassa a tagokat.

Koczka László: a testület egyetért azzal, hogy a 3 tanácsnok bekerüljön a bizottságokba?



Szarvák Imre: milyen összetételben?

Koczka László: az alpolgármesternek legyen indítványa, hogy hogyan kerüljenek be. A bizottság 
létszáma növekedhet.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Szervezeti és M ködési Szabályzatbanű  
kerüljenek kijavításra a formai és egyéb hiányosságok, csak a rendelet-tervezetet szavaztatja meg a 
bizottságok kivételével.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

97/2008 (VI. 26) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a Szervezeti és M ködési Szabályzat formai és egyébő ű  
hiányosságok kijavítására tett javaslatot elfogadta, a bizottságok kivételével.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a képfelvétel készítésére tett javaslatot.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  1  igen  szavazattal,  10  nem  szavazattal,  1 

tartózkodás mellett elutasította, az alábbi határozatot hozta:

98/2008 (VI. 26) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  képfelvétel  készítését  a  testületi  ülésekr lő ő  
elutasította.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja  a rendelet-tervezetben foglaltakat, a fenti módosításokkal.

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

elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja.

6/2008 (VI. 27.) KT rendelet 

Az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatának módosításaű



(A 6/2008 (VI. 27) KT rendelet írásban mellékelve)

Az önkormányzat Pénzügyi Bizottságának megválasztása.

Dr.  Gajdos  Géza: javasolja,  hogy  a  bizottságok   elnökei  tegyenek  javaslatot  a  küls  tagokraő  
vonatkozóan. A felsorolt tagok ellen semmi kifogása, de a bizottság elnöke döntsön.

Koczka László: vállalja a Településfejlesztési Bizottsági tagságot.

Feketéné Laczlavik Ildikó: véleménye szerint a Pénzügyi Bizottság legyen páratlan tagszámú.

Jakusné Vámos Mária: vállalja a Pénzügyi Bizottsági tagságot.

Dr. Tóth-Daru Péter: vállalja a Pénzügyi Bizottsági tagságot.

Szarvák Imre: küls  tagok nélkül szavaztatja a bizottságot, szavazásra bocsátja Döm k Istvánnéő ő  
személyét  a Pénzügyi Bizottság elnökének, aki a következ  ülésen köteles javaslatot tenni a küls ső ő  
bizottsági tagokra.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,   ellenszavazat  nélkül,   1 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

99/2008 (VI. 26) KT határozat 

A Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.ő  
törvény 22.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi Bizottság elnökének

Döm k Istvánnéő

önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata alapján dolgozza kiű  
ügyrendjét és m ködési szabályait.ű

Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Döm k Istvánné elnökő ő

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

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  személyét   a  Pénzügyi  Bizottság 
tagjának.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,   ellenszavazat  nélkül,   1 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



100/2008 (VI. 26) KT határozat 

A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.ő  
törvény 22.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi Bizottság tagjának

Feketéné Laczlavik Ildikó

önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata alapján dolgozza kiű  
ügyrendjét és m ködési szabályait.ű

Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Döm k Istvánné elnökő ő

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja Vígh Miklós személyét  a Pénzügyi Bizottság tagjának.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,   ellenszavazat  nélkül,   1 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

101/2008 (VI. 26) KT határozat 

A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.ő  
törvény 22.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi Bizottság tagjának

Vígh Miklós

önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata alapján dolgozza kiű  
ügyrendjét és m ködési szabályait.ű

Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Döm k Istvánné elnökő ő

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



Szarvák Imre: szavazásra bocsátja Jakusné Vámos Mária személyét  a Pénzügyi Bizottság tagjának.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,   ellenszavazat  nélkül,   1 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

102/2008 (VI. 26) KT határozat 

A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.ő  
törvény 22.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi Bizottság tagjának

Jakusné Vámos Mária

önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata alapján dolgozza kiű  
ügyrendjét és m ködési szabályait.ű

Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Döm k Istvánné elnökő ő

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja Dr. Tóth-Daru Péter személyét  a Pénzügyi Bizottság tagjának.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,   ellenszavazat  nélkül,   1 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

103/2008 (VI. 26) KT határozat 

A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.ő  
törvény 22.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi Bizottság tagjának

Dr. Tóth-Daru Péter

önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata alapján dolgozza kiű  
ügyrendjét és m ködési szabályait.ű

Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Döm k Istvánné elnökő ő



Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Dr. Tóth-Daru Péter H.
3.) Jegyz  H.ő
4.) Irattár H.

Az önkormányzat Településfejlesztési Bizottságának megválasztása.

Szabó László:   javasolja, hogy a Településfejlesztési Bizottság még ne alakuljon meg. Véleménye 
szerint  olyan tagokat kell választani akik szakért ként is részt tudnak venni a munkában.ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja azt a javaslatot miszerint ne alakuljon meg a Településfejlesztési 
Bizottság.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  11 nem szavazattal,  1  tartózkodással,  igen 

szavazat nélkül elutasította, az alábbi határozatot hozta:

104/2008 (VI. 26) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  képvisel -testülete  azt  a  javaslatot  miszerint  a  Településfejlesztésiő  
Bizottság ne alakuljon meg elutasította.

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

Szarvák Imre: küls  tagok nélkül kéri megszavazni a Településfejlesztési Bizottságot, szavazásraő  
bocsátja  Szabó  László  személyét   a  Településfejlesztési  Bizottság  elnökének,  következ  ülésenő  
köteles javaslatot tenni a küls  bizottsági tagok személyére.ő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,   ellenszavazat  nélkül,   1 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

105/2008 (VI. 26) KT határozat 

A Településfejlesztési Bizottság elnökének megválasztásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.ő  
törvény  22.§.  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Településfejlesztési  Bizottság 
elnökének 

Szabó László

önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő
A Településfejlesztési  Bizottság   az  önkormányzat  Szervezeti  és  M ködési  Szabályzata  alapjánű  
dolgozza ki ügyrendjét és m ködési szabályait.ű



Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Szabó László elnökő

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja  Foglerné Kertész Erzsébet   személyét   a  Településfejlesztési 
Bizottság tagjának.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,   ellenszavazat  nélkül,   1 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

106/2008 (VI. 26) KT határozat 

A Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.ő  
törvény  22.§.  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Településfejlesztési  Bizottság 
tagjának 

Foglerné Kertész Erzsébet 

önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő
A Településfejlesztési  Bizottság   az  önkormányzat  Szervezeti  és  M ködési  Szabályzata  alapjánű  
dolgozza ki ügyrendjét és m ködési szabályait.ű

Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Szabó László elnökő

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

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Szilágyi  Péter   személyét   a  Településfejlesztési  Bizottság 
tagjának.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,   ellenszavazat  nélkül,   1 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

107/2008 (VI. 26) KT határozat 

A Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.ő  



törvény  22.§.  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Településfejlesztési  Bizottság 
tagjának 

Szilágyi Péter

önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő
A Településfejlesztési  Bizottság   az  önkormányzat  Szervezeti  és  M ködési  Szabályzata  alapjánű  
dolgozza ki ügyrendjét és m ködési szabályait.ű

Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Szabó László elnökő

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja Szögi Zoltán személyét  a Településfejlesztési Bizottság tagjának.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban ő
foglaltakat  11  igen  szavazattal,   ellenszavazat  nélkül,   1 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

108/2008 (VI. 26) KT határozat 

A Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.ő  
törvény  22.§.  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Településfejlesztési  Bizottság 
tagjának

Szögi Zoltán

önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő
A Településfejlesztési  Bizottság   az  önkormányzat  Szervezeti  és  M ködési  Szabályzata  alapjánű  
dolgozza ki ügyrendjét és m ködési szabályait.ű

Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Szabó László elnökő

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

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Koczka  László  személyét   a  Településfejlesztési  Bizottság 
tagjának.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a javaslatban ő



foglaltakat  11  igen  szavazattal,   ellenszavazat  nélkül,   1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

109/2008 (VI. 26) KT határozat 

A Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.ő  
törvény  22.§.  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Településfejlesztési  Bizottság 
tagjának

Koczka László

önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő
A Településfejlesztési  Bizottság   az  önkormányzat  Szervezeti  és  M ködési  Szabályzata  alapjánű  
dolgozza ki ügyrendjét és m ködési szabályait.ű

Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Szabó László elnökő

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

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el, közben ülésezik a Pénzügyi Bizottság.

Szünet után.

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.

Szarvák Imre: kéri kizárását a szavazásból.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a polgármester ő
szavazásból történ  kizárását 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellettő  
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

110/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Szavazásból történ  kizárásrólő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a polgármester illetményének és költségtérítésénekő  
megállapításáról szóló el terjesztés szavazásából kizárja a polgármestert.ő

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



Szarvák  Imre: átadja  a  szót  Döm k Istvánnénak  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökének  ismertesse  aő  
bizottság döntését.

Döm k Istvánné:ő  a Pénzügyi Bizottság az el terjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

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

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

111/2008 (VI. 26.) KT határozat 

A  polgármester  illetményének,  idegennyelv-tudási  pótlékának  és  költségátalányának  
meghatározásáról

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 polgármesteri
- havi illetményét 425.150,- Ft összegben,
- idegennyelv-tudási 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.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Polgármester H.
3.) Magyar Államkincstár H.
4.) Jegyz  H.ő

Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétel.

Dr. Gajdos Géza: kéri kizárását a szavazásból.

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete az  alpolgármester-jelöltő  
szavazásból történ  kizárását 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellettő  
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

112/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Szavazásból történ  kizárásrólő

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete Dr. Gajdos Gézát  a szavazásból kizárja.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Dr. Gajdos Géza H.
3.) Jegyz  H.ő



4.) Irattár H.

Szarvák Imre:szavazásra bocsátja Dr. Gajdos Géza alpolgármesteri jelölését.

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztésben ő ő
foglaltakat 10 igen szavazattal,  1 tartózkodás mellett,  ellenszavazat  

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

113/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Alpolgármester jelölésér lő

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete Dr. Gajdos Géza személyét elfogadja alpolgármesterő  
jelöltként.

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

Szarvák Imre: az alpolgármester megválasztása következik titkos szavazással, melyet a Pénzügyi 
Bizottság elnöke bonyolít le.
Szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Döm k Istvánné:ő  ismerteti a titkos szavazás eredményét.

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete  az alpolgármester ő
személyét 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

114/2008 (VI. 26) KT határozat 

Alpolgármester megválasztásáról

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete Dr. Gajdos Géza Attila személyét alpolgármesternekő  
megválasztotta.

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

Az alpolgármester eskütételére kerül sor.

Szarvák Imre: az elhangzottak alapján javasolja, hogy a bizottságok nem képvisel  tagjai kés bbő ő  
kerüljenek megválasztásra. Határid nek a következ  testületi ülést jelöli meg. A bizottsági elnökökő ő  
a tagok számára és személyére is javaslatot tehetnek.



A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

115/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a bizottságok nem képvisel  tagjait kés bb választjaő ő ő  
meg. A tagok számára és személyére a bizottsági elnökök tehetnek javaslatot.
Határid : a következ  testületi ülés id pontja.ő ő ő
Felel sök: bizottságok elnökei.ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Döm k Istvánné H. Pénzügyi Bizottság elnöke,ő
3.) Szabó László H. Településfejlesztési Bizottság elnöke,
4.) Jegyz  H.ő

      5.) Irattár H.

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Szarvák  Imre: Dr.  Gajdos  Géza  bejelentette,  hogy  alpolgármesteri  munkájáért  nem  kíván 
tiszteletdíjat igénybe venni, amelyr l írásban lemondott.  Szavazásra bocsátja a tiszteletdíjról valóő  
lemondást.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

116/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  az  alpolgármester  tiszteletdíjáról  való  lemondásátő  
elfogadta.

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

Tanácsnokok megválasztása.

Szabó László: véleménye szerint úgy illend , hogy akiket képvisel azok mondják meg megfelel aő  
tanácsnok személye számukra.

Koczka László: a tanácsnoki tisztség arra jó, hogy az emberek tudnak kihez fordulni.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja azt a javaslatot, melyet Szabó László tett,  miszerint a tanácsnok 



személyére azok tegyenek javaslatot, akiknek a területeit a tanácsnok képviseli.

A községi Önkormányzat képvisel -testülete a javaslatban ő
foglaltakat 1 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül elutasította, az alábbi határozatot hozta:

117/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  azt  a  javaslatot  ő miszerint  a  tanácsnok személyére 
azok tegyenek javaslatot, akiknek a területeit a tanácsnok képviseli elutasította.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

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

tartózkodással, ellenszavazat  nélkül  elfogadta  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

118/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Egészségügyi tanácsnok megválasztásáról

A  Községi  Önkormányzat  képvisel -testülete  egészségügyi  tanácsnoknak  Dr.  Tóth-Daru  Péterő  
önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő

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

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

tartózkodással, ellenszavazat  nélkül  elfogadta  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

119/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Oktatásért felel s tanácsnok megválasztásárólő

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete oktatásért felel s tanácsnoknak Jakusné Vámos Máriaő ő  
önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő

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



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

tartózkodással, ellenszavazat  nélkül  elfogadta  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

120/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Civil szervezetekért felel s tanácsnok megválasztásárólő

A  Községi  Önkormányzat  képvisel -testülete  civil  szervezetekért  felel s  tanácsnoknak  Koczkaő ő  
László  önkormányzati képvisel  személyét megválasztotta.ő

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

A Községi Önkormányzat gyámügyi és gyermekvédelmi feladatainak 2007. évi ellátásáról

Jakusné Vámos Mária: a beszámoló alapos,  átfogó. A fiataloknak nincs szórakozási lehet sége.ő  
Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. A beszámolót elfogadásra javasolja.

Foglerné Kertész Erzsébet: a munkanélküliek száma mennyi a településen?
A beszámolót elfogadásra javasolja.

Vígh Miklós: a segélyben részesül k száma mennyi a településen?ő

dr. Kovács Kornél: 12,5 milliót fizet ki a település éves szinten.

Koczka László: a következ  testületi ülés mikorra várható? A fiatalok helyzetével foglalkozni kellő  
minél el bb. A településen él  segélyezettek helyzetér l kér tájékoztatást.ő ő ő

Szarvák Imre:  mindenki tegye meg ezzel kapcsolatos javaslatait.
Javasolja,  hogy   készüljön  tájékoztató  a  munkanélküliek,  segélyezettek  és  a  foglalkoztatás 
témakörében, hol tart Jászalsószentgyörgy.

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  a  javaslatban  ő
foglaltakat  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 

tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

121/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete   a  jászalsószentgyörgyi  munkanélküliek,ő  
segélyezettek és a foglalkoztatás helyzetér l beszámolót készít.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester,ő
Határid : következ  testületi ülés.ő ő

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



2.) Jegyz  H.ő
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

A községi Önkormányzat Képvisel -testülete a beszámolóban ő
foglaltakat  12 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  

nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

122/2008 (VI. 26.) KT határozat 

A községi Önkormányzat gyámügyi és gyermekjóléti feladatainak 2007. évi ellátásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  képvisel -testülete  elfogadta  a  Jászalsószentgyörgyő  
községi  Önkormányzat  gyámügyi  és  gyermekjóléti  feladatainak  2007.  évi  ellátásáról  szóló 
beszámolót.

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Gyámügyi Ügyintéz  H.ő
3.) Gyermekjóléti Szolgálat H.
4.) Gyámhivatal Szolnok
5.) Jegyz  H.ő

A Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevétel tudomásul vételér lő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az 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:

123/2008 (VI. 26.) KT határozat 

Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevétel tudomásul vételér lő

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta és tudomásul vette aő  
Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevételeket és a következ  ütemtervet állítja fel aő  
hiányosságok pótlására:

1.) költségvetési rendelet módosítása 2008. szeptember 30-ig.
2.) szociális rendelet módosítás 2008. szeptember 30-ig,
3.) fokozott figyelem a jegyz könyvek elkészítésének határidejére.ő

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

A 164/2004. (XII. 15.) KT határozat helybenhagyásáról és végrehajtásáról

Vígh Miklós: fontos, hogy a falu egységes képének megteremtésekor a temet  is rendben legyen.ő



Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az el terjesztésben foglaltakat.ő

A Községi Önkormányzat képvisel -testülete az ő
el terjesztésben foglaltakat 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás ő
mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

124/2008 (VI. 26. )KT határozat 

A 164/2004.  (XII.  15.)  KT határozat,  a  községi  temet   Egyházközség  részére  történ  ő ő
visszaadásáról szóló határozat 1. és 2. pontjának helybenhagyásáról és végrehajtásáról

1.) Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képvisel -testülete  az  ingatlannyilvántartáső  
szerint  tulajdonát  képez  – de  ténylegesen használatában nem lév  – 1293/1.  hrsz.  alattő ő  
felvett  5,8627  ha  temet  megjelölés  terület  a  Római  Katolikus  Egyházközségő ű  
Jászalsószentgyörgy, részére térítésmentesen tulajdonba adja.

2.) Felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert,  hogy  a  térítésmentes  tulajdonba  adásra 
vonatkozó megállapodást aláírja.

3.) A 164/2004. (XII. 15.) KT határozat 3. pontja hatályát veszti.
Határid : 2008. július 15.ő
Felel s: Szarvák Imre polgármester ő

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Római Katolikus Egyházközözsség
3.) Dr. Frizzi Lajos ügyvéd Szolnok
4.) Jegyz  H.ő
5.) Irattár H.

Fejlesztési tervjavaslat megtárgyalásáról

Jakusné Vámos Mária: melyik verziót kell elfogadni?

Szarvák Imre: általában az összevonással kell egyetérteni.

Döm k Istvánné:ő  az id pont június 30.ő

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az 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:

125/2008 (VI. 26.) KT határozat 

A kistérségben található ápoló, gondozó otthonok – Id sek Otthona – társulási formában  ő
történ  biztosításáról szóló fejlesztési tervjavaslat megtárgyalásárólő

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  képvisel -testülete  elfogadja  az  el terjesztéső ő  
mellékletét képez  fejlesztési tervjavaslatot munkaanyagként. Az ápoló-gondozó otthonok társulásiő  
szint  fenntartását támogatja.ű



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

Határozatról értesülnek: 1.) Képvisel -testület tagjai H.ő
2.) Jászsági Többcélú Társulás Jászberény
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

Döm k Istvánné ő Szilágyi Péter
önkormányzati képvisel  ő önkormányzati képvisel  ő
jegyz könyvhitelesít  ő ő jegyz könyvhitelesít  ő ő


