
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/.

19/2008

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2008. 
szeptember  10-én  megtartott  ülésen  felvett,  hangfelvétellel 
rögzített jegyzőkönyv határozatainak 

m u t a t ó j a .
 

155/2008 Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról
156/2008 Napirend elfogadásáról
157/2008 Zárt ülés tartásáról
158/2008 Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról
159/2008 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb 

eseményekről
160/2008 Helyi ökölvívó klub támogatásáról
161/2008 A Községi Önkormányzat 2008. I. félévi 

költségvetésének végrehajtásáról
8/2008 KT rendelet 

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

9/2008 KT rendelet 
Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodás 
zárszámadásáról szóló 4/2008. (V. 5.) KT 
rendelet módosításáról

162/2008 Családi nap megrendezéséről
163/2008 Jászsági Támogató Szolgálat 2009. évtől történő 

fenntartásának kérdéséről  szóló  elemzés  testületi  
megtárgyalásáról

164/2008 A Könyvtár tevékenységéről
10/2008 KT rendelet 

A helyi szociális ellátásokról
165/2008 Bursa Hungarica pályázatban való részvételről
166/2008 Pályázatok benyújtásáról
167/2008 Iskola udvar bővítésének lehetőségéről
168/2008 Alapító okirat módosításáról
169/2008 Helyi tanterv módosításáról
170/2008 Pedagógiai program módosításáról



Jegyzőkönyv 

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2008.  szeptember  10-én  megtartott 
ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Szabó László,
Szilágyi Péter,
Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vígh Miklós önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Blaha Borbála,
Kecskés Ferenc,
Törőcsik Tamás,
Zsoldi Lajos bizottsági kültagok,
Tarnai Mihály,
Sándor Erzsébet,
Müller Attiláné intézményvezetők.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Dr. Gajdos Géza 
jelezte távolmaradása okát.
Jegyzőkönyvhitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Koczka László személyét javasolja.

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

155/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Jegyzőkönyvhitelesítők elfogadásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jakusné Vámos Mária és Koczka László személyét 
jegyzőkönyvhitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: napirend  kiegészítésként  javasolja  6.  napirendként  felvenni  a  családi  nap 
megrendezéséről szóló napirendet.

Jakusné Vámos Mária: az iskolaudvar bővítés is kerüljön be önálló napirendként.

Szarvák  Imre: az  iskolaudvar  bővítésének  lehetőségéről   12.napirendi  pontként  kerüljön 
megtárgyalásra.



Koczka László: az ökölvívó szakosztály kérelme melyik napirendnél lesz tárgyalva?

Szarvák Imre: a két ülés között tett intézkedésekről szóló napirenden belül.
Javasolja a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

- Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
- A Községi Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
- Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 15.) 

KT rendelet módosításáról
- Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló 4/2008. (V. 5.) KT 

rendelet módosításáról
- Családi nap megrendezéséről
- Jászsági Támogató Szolgálat 2009. évtől történő fenntartásának kérdéséről szóló 

elemzés testületi megtárgyalásáról
- A Könyvtár tevékenységéről
- A helyi szociális ellátásokról
- Bursa Hungarica pályázatban való részvételről
- Pályázatok benyújtásáról
- Iskola udvar bővítésének lehetőségéről
- Alapító okirat módosításáról
- Helyi tanterv módosításáról
- Pedagógiai program módosításáról

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

156/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

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

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

Szarvák Imre: zárt ülésen kéri megtárgyalni a termőföld bérbeadása, valamint az ingatlan eladása 
tárgyában beadott kérelmeket, és az átmeneti segély tárgyában készült előterjesztéseket.

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

157/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Zárt ülés tartásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja meg a  termőföld bérbeadása, 
valamint az ingatlan eladása tárgyában beadott kérelmeket, és az átmeneti segély tárgyában készült 
előterjesztéseket.



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

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Kátai  Lajos: örömmel  tapasztalta,  hogy a  két  ülés  között  eltelt  időben mennyi  minden történt. 
Gratulál azoknak akik részt vettek az óvoda felújításában és a tálalókonyha megvalósításában.

Dömők Istvánné: örül, hogy sikerült megnyerni a térfigyelő rendszerre beadott pályázatot. Vannak 
helyi vállalkozók akik ezt elvégezhetik, a kivitelezők felé kiírásra került a pályázat?

Szarvák Imre: még nem került meghirdetésre.

Szabó László: csak ne essünk abba a hibába, hogy egy emberből kell választani.

Zsoldi  Lajos: elmondta,  hogy  tárgyalások  folynak  a  Védelem Holdinggal,  a  helyszín  bejárásra 
került, ez alapján elkészítik a tervet.

Szabó László: felhívja a figyelmet arra, hogy aki ezt elkészíti ne kötelezze az önkormányzatot arra, 
hogy csak vele végezhető el a munka. Mindegyik vállalkozót egyszerre kell megkeresni.

Szarvák Imre: a versenyeztetés milyen formában történjen?

Szabó László: nem közbeszerzési eljárás keretében.

Szarvák Imre: bízzuk meg az egyik bizottságot, hogy bonyolítsa le a meghallgatást.

Szabó  László: javasolja  Zsoldi  Lajost  a  bizottságba.  Egy  időben  történjen  a  vállalkozók 
ajánlattétele.

Szarvák  Imre: ki  készítse  el,  ki  döntsön,  milyen  előkészítési  elvek  szerint,  hány  cég  legyen 
meghallgatva?

Zsoldi  Lajos: ezen a  területen mozgó cégeket  mind érdekli.  A grátisz  és  a  szakmai  dolog ami 
mérvadó lehet.

Szabó László: mennyi az elnyert összeg?

Szarvák Imre: összesen 5 millió forint az erre fordítható összeg, az elnyert  3,5 millió forint.  A 
rendszert minden évben lehet bővíteni egy-két kamerával.

Zsoldi Lajos: a Körzeti Megbízotti irodán lesz a központ.

Szarvák Imre: megkéri a jegyzőt, hogy a rendszer biztosítási lehetőségének járjon utána.

Dr. Tóth-Daru Péter: a jegyző értesítse a lehetséges cégeket 2 héten belül, egy hónapon belül legyen 
versenytárgyalás, a létrehozott bizottság javaslatot tesz, majd a képviselő-testület dönt a kivitelező 
személyéről.

Zsoldi Lajos: véleménye szerint a kisvállalkozások ne legyenek megkeresve.



Szarvák Imre: minimum 3 cég legyen megkeresve a pályázati lehetőséggel kapcsolatban, levélben, 
ebben legyen benne a versenytárgyalás határideje,  a cégek személyére Zsoldi Lajos ad javaslatot. A 
versenytárgyalás a következő ülés előtt legyen, amennyiben szükséges.

Szögi Zoltán: ezzel kapcsolatban a bíráló bizottság nem lesz kijelöle?

Dömők Istvánné: javasolja  a bizottságba a polgármestert, Kátai Lajost és Zsoldi Lajost.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a bizottsági tagokra tett javaslatot, miszerint a térfigyelő rendszer 
létesítése tárgyában bíráló bizottsági tagoknak Szarvák Imre polgármestert, KátaiLajost és Zsoldi 
Lajost  javasolja,  akik  előkészítik  a  testület  elé,  hogy  kit  javasolnak  nyertesnek,  amennyiben 
szükséges versenytárgyalást is lefolytatnak.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban foglaltakat 
9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:

158/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  térfigyelő  rendszer  létesítésére  kivitelező 
kiválasztására Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai Szarvák Imre polgármester, Kátai Lajos 
önkormányzati képviselő és Zsoldi Lajos bizottsági tag. A bizottság tagjai előkészítik a kivitelező 
kiválasztását, javaslatot tesznek a testületnek és amennyiben szükséges versenytárgyalást folytatnak 
le.
Határidő: a következő testületi ülés időpontja előtt 5 nappal.
Felelős: Bíráló Bizottság 

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatót.

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

159/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

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

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



Szarvák Imre: javasolja  az ökölvívó szakosztály támogatását 250.000,- Ft-tal.

Jakusné Vámos Mária: támogatja a javaslatot.

Koczka László: támogatja a javaslatot, mivel új szakosztályról van szó, nem tudtak támogatást kérni 
az év elején. Nevelési szempontból fontos a szakosztály támogatni kell ezeket a pozitív dolgokat.

Szabó László: véleménye szerint  meg kell  gondolni,  hogy a  tartalékalapot  szétosztjuk  vagy az 
iskola udvart bővíteni kell, 300 gyerek sorsa fontos.
Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg azt, hogy van e rá pénz.

Szarvák Imre: az iskolaudvar kérdését a napirendnél tárgyaljuk, véleménye szerint az iskolánál nem 
a pénzről van szó hanem az akaratról, lehetőségről.

Szabó László: véleménye szerint be kell vonni  a helyi vállalkozókat szponzorként, a testület is 
hozzátesz valamennyit.

Zsoldi Lajos: ez minimális összeg és kezdő csapatról van szó, így a szponzorok nem feltétlenül 
támogatják, javasolja, hogy így mérlegeljen a testület.

Szabó László: nem kell lehúzni a helyi vállalkozókat, nem biztos, hogy csak komoly eredménynél 
támogatják az egyesületet.

Szarvák  Imre: javasolja  a  támogatás  megítélését.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  az  ökölvívó 
szakosztályt meg lehet tekintetni a családi napon is.

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

160/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Ökölvívó szakosztály támogatásáról

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Községi  Sportegyesület  Ökölvívó Szakosztályát 
250.000,- Ft támogatásban részesíti.
A támogatást kifizetésének határideje: 2008. október 1.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Ökölvívó Szakosztály H.
3.) Pénzügy H.
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Szarvák Imre: a bizottsági kültagok eskütételére kerül sor.

Eskütétel után.

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.



Szünet után.

A Községi Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolóban foglaltakat.

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:

161/2008 (IX. 10.) KT határozat 

A Községi Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

A  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   Községi  Önkormányzat  2008.  I.  félévi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalás után elfogadta.

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

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

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.
A 15. és 16. §. mikor lépett hatályba?

dr. Kovács Kornél: a kihirdetés napján, általában az elfogadást követő 5 napon belül.

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:

8/2008 (IX. 15.) KT rendelet 

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

(A 8/2008. (IX. 15.) KT rendelet írásban mellékelve.)

Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló 4/2008. (V. 5.) KT 
rendelet módosításáról

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.



A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben 
foglaltakat  9  igen  szavazattal,  2  tartózkodás  mellett,  ellenszavazat  
nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

9/2008 (IX. 15.) KT rendelet 

Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló 4/2008. (V. 5.) KT 
rendelet módosításáról

(A 9/2008. (IX. 15.) KT rendelet írásban mellékelve)

Szabó László: azért tartózkodott, mert nem tudta elolvasni a teljes anyagot.

I. Családi Nap megtartásáról

Koczka László: elmondja, hogy az Ifjúsági Egyesület ilyen névvel szervez rendezvényt egy héttel 
későbbre október 4-re. Véleménye szerint kompromisszumot kellene kötni. Az Ifjúsági Egyesület 0 
költséggel  szervezi  a napot,  lesz főzőverseny délelőtt,  sportverseny.  Soknak tartja a  rendezvény 
költségét. Nem javasolja a megtartását.

Szarvák Imre: nyugdíjas találkozó lesz október 4-én. A rendezvényt nem kötelező megtartani,  a 
testület eldönti. Javasolja a megrendezést. Elmondja, hogy tagja az Ifjúsági Egyesületnek, de nem 
hallott erről a dologról.

Szilágyi  Péter: véleménye  szerint  az  időpont  miatt  mindkét  fél  hibás,  mivel  nem  tartja   a 
kapcsolatot. Közös megrendezésről lehetne szó.

Koczka László: az időpont  miatt  a  Sportegyesületnek nem jó az időpont,  az  Ifjúsági  Egyesület 
leadta a Civil szervezetek támogatásáról szóló beadott pályázatában az időpontot.

Vígh Miklós: október 4-e miért nem jó időpont, akkor lenne egy kerek nap.

Dömők Istvánné: a főzőversenyt és a sportversenyt az Ifjúsági Egyesület a Vadasban a délelőtti 
órákban rendezze, kora délutántól pedig az önkormányzat szervezi a tornaterem udvarán a további 
programot.

Koczka László: a nap legyen eldöntve, véleménye szerint egy rendezvény legyen de az színvonalas.

Szilágyi  Péter: az  önkormányzat  részéről  a  polgármester,  Koczka  László  és  Berényi  Judit 
megbeszélést tarthatna az időpontról.

Szarvák Imre: és ha szeptember 28-án lenne?

Koczka László: nem tud ebben dönteni a Sportegyesület szeretne részt venni a szervezésben.

Szarvák Imre: közösen legyen, az Ifjúsági Egyesülettel közösen október 4-én, az esti mulatság a 
tornateremnél lenne, Családi Falunap elnevezéssel.

Feketéné Laczlavik Ildikó távozik az ülésről.

Vígh Miklós: a Művelődési Házat kellene rendbe tenni, hosszú távon abban lehet gondolkodni.



Szarvák Imre: gondolkozzunk el a vasárnapon, az emberek nagy része szombaton dolgozik.

Szabó  László: a  nyugdíjasok  által  választott  napot  javasolja,  és  azt  a  napot  színesítené  ez  a 
rendezvény.

Koczka László: mi lenne ha tavasszal lenne megrendezve.

Szabó László:  ki kell választani a konkrét programot.

Szarvák  Imre: javasolja,  hogy  amennyiben  lehetséges  legyen  az  Ifjúsági  Egyesülettel  közösen 
megrendezve  a  családi  nap  szeptember  27-én.  Helyszíne   a  Tornaterem,  a  Vadas  és  egyéb 
helyszínek.

Dr. Tóth-Daru Péter kiment az ülésről.

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

162/2008 (IX. 10.) KT határozat 

I. Családi Nap megtartásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy 2008. szeptember 
27-én  községi  rendezvényt  szervez,  amennyiben  lehetséges  az  Ifjúsági  Egyesülettel  közösen, 
Családi Nap elnevezéssel.
A rendezvény  költségei  az  arra  elkülönített  1  millió  forintos  előirányzat  biztosítja,  valamint 
szponzorok segítsége.

Határidő: 2008. szeptember 27.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

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

Jászsági Támogató Szolgálat 2009. évtől történő fenntartásának kérdéséről szóló 
elemzés testületi megtárgyalásáról

Dr. Tóth-Daru Péter visszajött az ülésre.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglatlakat 10 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

163/2008 (IX. 10.) KT határozat 

A Jászsági Támogató Szolgálat 2009. évtől történő fenntartásának kérdéseiről szóló elemzés 
testületi megtárgyalásáról



1. Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság 
2008. évi  költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8.  számú mellékletének 2.4. 
pontjában  foglaltak,  illetve  a  támogató  szolgáltatás  és  a  közösségi  ellátások 
finanszírozásának  rendjéről  szóló  191/2008.  (VII.30.)  Korm.  rendelet  alapján  a  Jászsági 
Többcélú  Társulás  által  fenntartott  Jászsági  Támogató  Szolgálat,  mint  intézmény 
finanszírozásának változásait és ennek hatásaként a Társulás általános működési költségeit 
érintő bevételek változásait megismerte.

2. A változó feltételek okán a Képviselő-testület tagjai elfogadják, hogy Jászalsószentgyörgy 
közigazgatási  területén a támogató szolgáltatás és közösségi pszichiátriai  ellátás társulási 
formában  történő feladatellátását  2009.  évtől  továbbra  is  biztosítják.  Ebből  kifolyólag  a 
települési önkormányzat vállalja, hogy a Jászsági Támogató Szolgálat működési kiadásaihoz 
2009.  évtől  az  önkormányzat  tárgy  évi  költségvetése  terhére  ellátási  arány  alapján 
hozzájárul.

3. Továbbá a Képviselő-testület tajgai felhatalmazzák Szarvák Imre polgármestert a szükséges 
egyeztetések lefolytatásához.

Határidő: 2008. szeptember 16.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

A Községi Könyvtár és Faluház tevékenységéről

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

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

164/2008 (IX. 10.) KT határozat 

A Községi Könyvtár és Faluház tevékenységéről

A Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Községi Könyvtár és Faluház tevékenységéről szóló 
beszámolóban foglaltakat megtárgyalás után elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Községi Könyvtár és Faluház H.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szabó László távozott az ülésről.
Dr. Tóth-Daru Péter távozott az ülésről.

Szünet után.

A helyi szociális ellátásokról



dr. Kovács Kornél: elmondja, hogy jelentősebb változás a temetési segély megállapításánál van.

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

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

10/2008 (IX. 15.) KT rendelet 

A helyi szociális ellátásokról
(A 10/2008. (IX. 15.) KT rendelet írásban mellékelve.)

Bursa Hungarica pályázatban való részvételről

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

165/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról és pályázat kiírásáról

Jászalsószentgyörgy  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  csatlakozási 
szándékát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására és megküldésére.

Az önkormányzat  képviselő-testülete  a  Pályázati  kiírást  („A” típusú  és  „B” típusú)  a  mellékelt 
tartalommal közzéteszi.

A pályázatok  támogatására  a  2009.  évi  költségvetésben  700.000,-  Ft,  azaz  hétszázezer  forint 
előirányzat tervezését kell biztosítani.

Határidő: mellékletben foglaltak szerint.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály Budapest
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Pályázatok benyújtásáról



Szarvák  Imre: tájékoztatja  a  jelenlévőket  az  előterjesztéssel  kapcsolatban.  Az  előterjesztés 
kiegészítéseként előkészítő bizottság létrehozását javasolja, melynek tagjaként Sándor Erzsébetet, 
Vígh Miklós és Szarvák Imrét jelöli meg.
Kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön létrehozásra 
az előkészítő bizottság, melynek tagjai Sándor Erzsébet, Vígh Miklós, Szarvák Imre.

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

166/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Pályázatok benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat képviselő-testülete az EMVA falumegújítási pályázatra 
az alábbi célterületekre nyújt be pályázatot:

Faluközpont parkosítás,
Helyi piactér felújítása,
Óvoda játszóterének (udvarának) szabványosítása.

A Bizottság megvizsgálja a Vadaspark fejlesztése és a Művelődési Ház felújításának lehetőségét.
A pályázatokat a kiírás pontrendszere alapján érdemes elkészíteni, az óvoda esetében az érdekeltek 
bevonásával.
Pályázati összeg a kiírás szerinti lehetőség maximális összege.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázat  előkészítésére  és 
benyújtására,  a  szükséges  szerződések  megkötésére  (tervezés  és  egyéb).  Egyben  Előkészítő 
Bizottságot hoz létre, melynek tagjai Sándor Erzsébet, Vígh Miklós, Szarvák Imre.
Az előkészítés költsége nem haladhatja meg az 1 millió forintot.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2008. október 31.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Aditus Zrt.
3.) Előkészítő Bizottság tagjai H.
4.) Jegyző H.
5.) Irattár H.

Iskola udvar bővítésének lehetőségéről

Jakusné Vámos Mária: az iskola udvara kicsi, zegzugos, a szökőkút parkjával, vagy a szomszédos 
két családi ház udvarából lehetne bővíteni. 

Szarvák Imre: elmondja, hogy a tetőtér beépítés azt szolgálta, hogy a Fő úti iskolában átkerüljenek a 
gyerekek. A melegítőkonyha is át lett helyezve, de nem voltak meg a feltételek. Az épület zsúfolt.

Koczka László: ha az udvar bővítésére lehetőség nyílik a testület éljen a lehetőséggel.

Jakusné Vámos Mária:  a szökőkút területéből nem lehetne valamennyi részt az iskolaudvar részévé 
tenni?



Szarvák Imre: javasolja, hogy minden lehetőséget kutasson fel a testület az iskolaudvar bővítésére. 
Szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.

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

167/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Az iskolaudvar bővítésének lehetőségéről

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,  hogy  minden lehetőséget felkutat  az 
iskolaudvar bővítésére.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2008. október 30.

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

A Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Központ  
alapító okiratának, helyi tantervének és pedagógiai programjának módosításáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az alapító okirat módosításában foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

168/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Alapító okirat módosításáról

A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a   Lippay Lajos  Alsójászsági  Óvodai,  
Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Központ alapító okiratának módosításához.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Polgármester Jászboldogháza
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a helyi tanterv módosításáról szóló előterjesztést.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

169/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Helyi tanterv módosításáról



A Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Lippay  Lajos  Alsójászsági  Óvodai, 
Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Központ helyi tantervének módosításához.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Polgármester Jászboldogháza
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a pedagógiai program módosításáról szóló előterjesztést.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

170/2008 (IX. 10.) KT határozat 

Pedagógiai program módosításáról

A Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  hozzájárul  a  Lippay  Lajos  Alsójászsági  Óvodai, 
Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Központ pedagógiai programjának módosításához.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Polgármester Jászboldogháza
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

Sándor Erzsébet: az akadálymentesítési beruházás kapcsán, a kivitelezőnek és az ott dolgozóknak 
megköszöni az elvégzett munkát, a megjelent képviselőknek az érdeklődést. Az integrált nevelést 
fel tudják vállalni az akadálymentesítéssel.

Szarvák Imre: megköszöni az intézményvezetőnek hogy alkalmazkodtak az elvégzett munkák során 
a körülményekhez.
Megköszöni a nem képviselők jelenlétét a napirend megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester       jegyző 

Jakusné Vámos Mária Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvhitelesítő


