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Jegyzőkönyv 

Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-án megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Foglerné Kertész Erzsébet,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Szabó László,
Szilágyi Péter,
Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vígh Miklós önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Kátai Lajos,
Blaha Borbála,
Kecskés Ferenc,
Zsoldi Lajos,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Csige Sándor,
Vadkerti Szabolcs lakosok,
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy az  ülés  határozatképes,  egy fő,  Dr. 
Gajdos Géza szabadságát  tölti. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szögi Zoltán és Dr. Tóth-Daru Péter személyét javasolja.

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

129/2008 (VII. 30) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szögi  Zoltán  és  Dr.  Tóth-Daru  Péter  személyét 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

− Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− Óvoda akadálymentesítésére kivitelező kiválasztásáról
− Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról
− Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról
− Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadásáról



− Költségvetési rendelet módosításáról
− Beszámoló elfogadásáról

A Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  
tett javaslatot 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

130/2008 (VII. 30) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: zárt ülésen kéri megtárgyalni az önkormányzati ingatlanok megvásárlása tárgyában 
beadott kérelmeket, valamint az átmeneti segély elbírálására vonatkozó előterjesztéseket.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárt ülésre tett 
javaslatot  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

131/2008 (VII. 30) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

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

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: bejelenti szabadsága időpontját. Elmondja, hogy a Jászladányi út felújítása ebben az 
évben megtörténik.

Foglerné Kertész Erzsébet: lemond a képviselői tisztségéről.

Foglerné Kertész Erzsébet távozik az ülésről.
Szabó László kiment az ülésről.

Szarvák Imre: nem volt tudomása erről a döntésről.

Koczka László: az Országgyűlési Képviselői Irodáról tette fel kérdését.

Szarvák Imre: Dr. Szekeres Imre miniszter irodájáról van szó. Olyan kérdéseket lehet feltenni az 
országgyűlési iroda felé, ami az országgyűlési képviselőhöz tartozik. 

Jakusné Vámos Mária: az iskola hidegburkolat cseréjét ki végzi?



Szarvák Imre: ennek az eldöntése folyamatban van.

Jakusné Vámos Mária: az óvoda felújításánál  két  vállalkozó pályázott,  a  másikat   meg lehetne 
kérdezni.

Szarvák Imre: elmondja, hogy a munkát hétfőn kezdeni kell.
Szavazásra bocsátja a két ülés közötti időszakban tett intézkedésekről szóló tájékoztatót.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban 
foglaltakat  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

132/2008 (VII. 30) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekről,  fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Óvoda akadálymentesítésére kivitelező kiválasztásáról

Dr. Tóth-Daru Péter: 7 vállalkozó lett megkeresve, és kettő maradt, ennyire nem volt érdeklődő?

Szabó László: a hétből 4 jelzett vissza, hogy nem tudja elvállalni, volt aki későn adta be, ez az egy 
volt értékelhető pályázat, a későn érkező pályázatok hiányosak voltak.

Dömők Istvánné: miért június 14-én került aláírásra a támogatási szerződés? Véleménye szerint a 
vállalkozók nem tudtak felkészülni a pályázat beadására.

Szarvák Imre: ezt mindenki tudta, megfelelően meg lett hirdetve, újság, TV.

Szabó László: mikor vált nyilvánvalóvá, hogy meg lett nyerve a pályázat?

Szarvák  Imre: április  végén  lett  hivatalos.  A Bizottság  miért  nem más  feltételekhez  kötötte  a 
pályázat beadását?

Szabó László: a Bíráló Bizottság ülésén hangzott el, hogy közbeszerzési eljárás szükséges.

dr.  Kovács  Kornél: a  bizottság  ülésén  elmondta,  hogy  nem  kötelező  a  közbeszerzés,  de  ez  a 
célszerű.

Dr. Tóth-Daru Péter: véleménye szerint, azzal, hogy közbeszerzést ír ki az önkormányzat, amire 
nem kötelező, ezzel saját magát hozza nehezebb helyzetbe. Versenytárgyalásra lett volna szükség. 
Sokkal szélesebb körben lehetett volna meghirdetni.

Szabó László:   a  bizottsági  ülésen  több dolog  is  elhangzott.  Egy  vállalkozó  volt  aki  bejárta  a 



területet.

Vígh Miklós: a megkeresett vállalkozók helyi szinten jó mesteremberek, de nincsenek felkészülve 
pályázatok  beadására.  Egy  hét  kevés  volt  a  beadásra,  ahhoz  képest  hogy  mennyi  idő  állt 
rendelkezésre ennek a lebonyolítására.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a Bíráló Bizottság javaslatában megjelölt  Jász-Otthon Center 
Kft.-t, a kivitelezési munkák elvégzésére.

A községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat 2 igen szavazattal, 8 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elutasította, az alábbi 
határozatot hozta:

133/2008 (VII. 30.) KT határozat 

Óvoda akadálymentesítésére kivitelező kiválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatában foglaltakat, miszerint 
a  Jász-Otthon  Center  Kft.  ajánlatát  fogadja  el  az  óvoda  akadálymentesítésére  kivitelezőnek 
elutasította. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: megoldási javaslatot vár a helyzetre.
Szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Szarvák Imre: napirendi pont felvételét javasolja, 3. napirendként képviselői eskütételre kerüljön 
sor.

dr. Kovács Kornél: ismerteti az időközi választás eredményét.

Dömők Istvánné: a zárt ülés előtt ismét kéri napirendként felvenni az óvoda akadálymentesítésére 
kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztés megtárgyalását.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a napirend kiegészítésre tett javaslatokat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend 
kiegészítésre tett javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat  
és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

134/2008 (VII. 30.) KT határozat 

Napirend módosításáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend módosításra tett javaslatot elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.



2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Szarvák  Imre: képviselő  eskütételére  kerül  sor,  mivel  Foglerné  Kertész  Erzsébet  lemondott 
képviselőségéről, ezért a választás során a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt eskütételére 
kerül sor, aki Kátai Lajos és jelen van az ülésen.
Megkéri a jelenlévőket az eskütételhez álljanak fel.

Eskütétel után.

Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságnál két tagot kell megválasztani, az egyik jelölt 
közben képviselő lett, ezért egy külső tag, és egy képviselő tag kerül be a Pénzügyi Bizottságba.
Szavazásra bocsátja Kátai Lajos személyét a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásra.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
javaslatban foglaltakat 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással,  
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

135/2008 (VII. 30) KT határozat 

Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása

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

Kátai Lajos

önkormányzati képviselő személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Pénzügyi Bizottság H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja Blaha Borbála személyét a Pénzügyi Bizottság kültagjának.

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

136/2008 (VII. 30) KT határozat 

Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztásáról

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

Blaha Borbála



személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Pénzügyi Bizottság H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

Szarvák Imre: javasolja Kecskés Ferenc személyét megválasztani a Településfejlesztési Bizottság 
kültagjának.

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

137/2008 (VII. 30) KT határozat 

A Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

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

Kecskés Ferenc

személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Településfejlesztési Bizottság H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szarvák Imre: javasolja Törőcsik Tamás személyét megválasztani a Településfejlesztési Bizottság 
kültagjának.

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

138/2008 (VII. 30) KT határozat 

A Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

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

Törőcsik Tamás



személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Településfejlesztési Bizottság H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szarvák  Imre: javasolja  Zsoldi  Lajos  személyét  megválasztani  a  Településfejlesztési  Bizottság 
kültagjának.

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

139/2008 (VII. 30) KT határozat 

A Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

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

Zsoldi Lajos

személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Településfejlesztési Bizottság H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

A bizottságok jelenlévő kültagjainak eskütételére kerül sor.

Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadásáról

Koczka László: miért van erre az ellenőrzésre szükség?

Dömők Istvánné: eddig is kellett volna, véleménye szerint ez a bizottság kötelessége.

Dr. Tóth-Daru Péter: a Pénzügyi Bizottság ülésén ki kell dolgozni ennek az ütemezését.

Szögi  Zoltán: örül  az  előterjesztésben  foglaltaknak,  ez  biztonságot  ad,  kivédi  az  esetleges 
támadásokat.

dr. Kovács Kornél: megjegyzi, hogy a belső ellenőrzés működik.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat, azzal a kiegészítéssel, hogy az 
ellenőrzés ütemezéséről a Pénzügyi Bizottság következő ülésén dönt.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat 11 igen szavazattal, ellenszavazat  



és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

140/2008 (VII. 30) KT határozat 

Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság átfogó pénzügyi ellenőrzésre 
irányuló kérelmét elfogadja.
Az ellenőrzés ütemezéséről a Pénzügyi Bizottság következő ülésén dönt.
Határidő: a következő ülés időpontja
Felelős: Dömők Istvánné bizottsági elnök

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Pénzügyi Bizottság H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Költségvetési rendelet módosításáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-
tervezetben foglaltakat 11 igen szavazattal,  ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

7/2008 (VII. 31) KT rendelet 

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

(A 7/2008 (VII.31.) KT rendelet írásban mellékelve)

Beszámoló elfogadásáról

Koczka László: a beszámolót jónak tartja. A rendszeres szociális segély mennyi időtartamra szól?

dr. Kovács Kornél: ez változó, de a létszám állandó.

Szögi Zoltán: méltányosság alapján ki kap közgyógyellátást?

Tóth Lászlóné ügyintéző: tájékoztatja a jelenlévőket a közgyógyellátással kapcsolatban.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban 
foglaltakat 11 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

141/2008 (VII. 30.) KT határozat 



A munkanélküliek, segélyezettek és a foglalkoztatás helyzetéről a községben

A községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  munkanélküliek, segélyezettek és a foglalkoztatás 
helyzetéről a községben című beszámolót elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Jegyző H.
3.) Irattár H.

Óvoda akadálymentesítésére kivitelező kiválasztásáról

Dömők  Istvánné: még  egyszer  át  kell  gondolni,  hogy  mit  veszítünk  és  mit  nyerünk  ezzel  az 
elutasítással. Felvetődött a határidő hosszabbítás, de most lesz óvodai szünet amikor dolgozni lehet. 
A bíráló bizottság a két beérkezett pályázatból döntött, az egyik volt eredményes.

dr. Kovács Kornél: amennyiben érvénytelenné lesz nyilvánítva az közbeszerzési törvénybe ütközik. 
A vállalkozó megtámadhatja a döntést. és annak megvannak a következményei. 

Vígh Miklós: a bíráló bizottságnak az volt a feladata, hogy megállapítsa megfelel-e a közbeszerzési 
feltételeknek.  Mint  képviselő  felelőtlen  lenne  ha  a  Jász-Otthon  Center  Kft-re  bízná  a  munkát. 
Véleménye szerint ezt nem szabad megszavazni.

Koczka László: kellemetlenül érzi magát, kevés információja van az üggyel kapcsolatban. A régi 
képviselők is áprilisban kapcsolódtak be?

Szarvák Imre: ez nem így van.  Az ügy a május 16-i ülésen volt napirenden, hogy nyertünk, közben 
volt az időközi választás. 

Vígh Miklós: úgy látja, hogy az egész pályázat a Jász-Otthon Center Kft-nek lett kiírva. Megint fel 
fognak lángolni a dolgok a faluban. Véleménye szerint a cég eddig silány munkákat végzett.

Szögi Zoltán: az elvégzett munka átadása hogyan történik? Ki lesz a műszaki ellenőr? Független?

Dr. Tóth-Daru Péter: az elutasítás miatt milyen elmarasztalás érheti a testületet?

Szarvák Imre: a pályázó a bírósághoz fordulhat, ahol kártérítést is megállapíthat számára a bíróság.

Szabó László: véleménye szerint a műszaki ellenőr pillanatnyi állapotot regisztrál. A kivitelezővel 
kapcsolatban  milyen  szankciókat  lehet  alkalmazni.  Már  most  az  van  a  faluban,  megint  nem 
változott semmi. Ha nem megfelelően sikerül a munka, hogy jut az önkormányzat a pénzéhez?

Szarvák Imre: az a furcsa, hogy egy képviselő sem jött a civilek házához, és a tornateremhez a 
felújítás során. 

Koczka László: vagy elfogadja, vagy nem a testület, de mindenképp megoldást kell találni.

Szögi Zoltán: azért tartózkodott, mert Keskeny Attila személye hozzájárult a testület feloszlásához. 
Véleménye  szerint  ez  az  oka  annak,  hogy  mindenki  félve  szavaz  erről.  Ismerve  a 
következményeket, szavazzuk meg. Legközelebb legyen jobban megtárgyalva.

Dömők Istvánné: javasolja, hogy mivel minőségi probléma vetődött fel, a képviselők nem tudnak 
odamenni, bízza meg a testület a Településfejlesztési Bizottság Elnökét, hogy ellenőrizze a munkát.



Sándor  Erzsébet: a  vállalkozó  sokat  és  megelégedésre  segített  az  óvodában,  nem  egyezik  a 
véleménye Vígh Miklóséval. Ha idegen vállalkozó adja be akinek nem ismert a munkája, arra mi a 
garancia, hogy jó munkát végez?

Koczka László: támogatja Dömők Istvánné javaslatát. 

Szabó László: az az érzése, hogy a polgármester a vállalkozó érdekeit védi nem a faluét.

Szarvák  Imre: ezt  visszautasítja,  és  a  jövőben  az  ilyen  célzások  ellen  jogilag  is  fellép.  A 
végrehajthatóságot kíséri figyelemmel.

Kátai Lajos: mi alapján lehet leállítani a munkát?

Zsoldi  Lajos: egyetért  Dömők  Istvánnéval,  hogy  Szabó  László  képviselje  az  önkormányzatot. 
Észrevételét megteheti a műszaki ellenőrnek a munka leállításáról.

Szarvák Imre: elmondja, hogy ő írhatja alá a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, így nem írja 
alá, lehetőség van arra, hogy Szabó László aláírja. 

Vígh Miklós: véleménye szerint így nagyobb biztonsággal írhatná alá.

Szarvák Imre: ebben nem vesz részt.

Zsoldi Lajos: Szabó László jelzi a testületnek és a polgármesternek a hibákat.

Szarvák Imre: ez alanyi joga minden képviselőnek.

Dömők Istvánné: javasolja,  hogy a képviselő-testület  bízza meg a Településfejlesztési  Bizottság 
elnökét,  hogy  a  beruházással  kapcsolatos  dokumentáció  és  a  helyszínen  elvégzett  kivitelezési 
munka alapján, a polgármesternek és a műszaki ellenőrnek észrevételt tehet.

Zsoldi Lajos: a képviselőknek az a joguk, hogy bármi tevékenység folyik arról véleményt alkothat, 
észrevételt tehet.

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  azt  a  javaslatot,  hogy  a  képviselő-testület  bízza  meg  a 
Településfejlesztési  Bizottság  elnökét,  hogy  a  beruházással  kapcsolatos  dokumentáció  és  a 
helyszínen  elvégzett  kivitelezési  munka  alapján,  a  polgármesternek  és  a  műszaki  ellenőrnek 
észrevételt tehet.

A Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  javaslatban  
foglaltakat 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Javaslat elfogadásáról

A községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  Településfejlesztési  Bizottság  elnökét, 
hogy  az  óvoda  akadálymentesítése  beruházással  kapcsolatos  dokumentáció  és  a  helyszínen 
elvégzett kivitelezési munka alapján, a polgármesternek és a műszaki ellenőrnek észrevételt tehet.



Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Településfejlesztési Bizottság Elnöke H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:
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Az óvoda akadálymentesítésére kivitelező kiválasztásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda akadálymentesítésére benyújtott pályázat 
kivitelezői munkáinak elvégzésére  – a Bíráló Bizottság döntése alapján – a 

Jász-Otthon Center Kft, 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 11. 

jelöli meg. 

A munka megkezdése: 2008. augusztus 4.
Várható befejezés: 2008. augusztus 29.

Határozatról értesülnek: 1.) Jász-Otthon Center Kft. H.
2.) Képviselő-testület tagjai H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Jakusné Vámos Mária: az iskolában a burkolási munkákkal kapcsolatos felvetés függőben van. Kit 
bíz meg az önkormányzat? 

Dömők  Istvánné: javasolja  Szabó  László  személyét  aki  előkészíti  a  munkát.  Felveszi  a 
vállalkozókkal a kapcsolatot, árajánlatokat kér. 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja azt a javaslatot miszerint a képviselő-testület megbízza Szabó 
Lászlót  a  Településfejlesztési  Bizottság  elnökét,  hogy   az  iskola  tálalókonyhája  elkészítését 
szakmailag  előkészítse.  Vegye  fel  a  kapcsolatot  vállalkozókkal,  kérjen  árajánlatot.  A 
munkaszerződést és az átvételét az alpolgármester Dr. Gajdos Géza írja alá.

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  javaslatban  
foglaltakat 11 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Javaslat elfogadásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  Szabó  Lászlót  a  Településfejlesztési 
Bizottság elnökét, hogy  az iskola tálalókonyhája elkészítését szakmailag előkészítse. Vegye fel a 



kapcsolatot vállalkozókkal, kérjen árajánlatot.  A munka átvételét és a szerződést az alpolgármester 
Dr. Gajdos Géza írja alá.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Szabó László H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szabó László: a Jászladányi út felújításával együtt lehetne gyalogátkelőt létesíteni az óvodánál?

Szarvák Imre: megnézi ennek a lehetőségét.
Megköszöni a nem képviselők jelenlétét a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester        jegyző 

Szögi Zoltán Dr. Tóth-Daru Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő 


