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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 28-án megtartott ülésén 
felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

97/2010 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
98/2010 Napirend elfogadásáról
99/2010 Beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről
100/2010 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
101/2010 Óvodai-bölcsődei csoport kialakításáról
102/2010 Beszámoló Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének teljesítéséről
5/2010 (IV.30.) KT rendelet 

2009. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról
103/2010 Nyárköszöntő Fesztivál megrendezésének támogatásáról
6/2010 (V.3.) KT rendelet 

Helyi iparűzési adóról szóló 10/1999 (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

7/2010  (V.3.) KT rendelet 
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/1991 (XI.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

104/2010 A Polgármesteri Hivatal épületének a Magyar Állam tulajdonában lévő 1/5-öd 
részének önkormányzati tulajdonba kerüléséről 

105/2010 Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás felhasználására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról

106/2010 Kiviteli terv készítésére vonatkozó megbízásról
107/2010 Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás felhasználására 

vonatkozó előfinanszírozás feltételeinek előkészítéséről
108/2010 Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás felhasználására 

vonatkozó önerő alapra benyújtandó pályázatról
109/2010 Működésképtelen helyi  önkormányzatok egyéb támogatására,  valamint   az  

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

110/2010 Vis maior támogatás igény benyújtásáról

Jegyzőkönyv

Készült:  a  községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  április  28-án  megtartott, 



hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dr. Gajdos Géza alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Jakusné Vámos Mária,
Szilágyi Péter,
Dr. Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Zsoldi Lajos,
Simon Károly bizottsági tagok
Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető,
Tarnai Mihály intézményvezető
Palotainé Kormos Erika családgondozó
Kecskés Katalin jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Vigh Miklós, 
Szabó  László,  Kátai  Lajos,  Koczka  László  képviselő  jelezte  távolmaradását.  Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek  Dr.  Gajdos  Géza  alpolgármester  úr  és  Dr.  Szögi  Zoltán  képviselő  úr  személyét 
javasolja.

    
    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban

                foglaltakat 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellen-
               szavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

97/2010 (IV.28.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr.  Gajdos  Géza  és  Dr.  Szögi 
Zoltán személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: a javasolt napirendi pontokban az alábbi változást kéri elfogadni: a gyermekvédelmi 
tevékenységről szóló beszámoló 4. napirendi pont, kerüljön a két ülés között tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményekről  tájékoztató  1 napirendi  pont  elé,  valamint  az  óvodai-bölcsődei  csoport 
kialakításáról  szóló  előterjesztést  11.  napirendi  pont  kerüljön  a  Jászalsószentgyörgyi  Községi 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló 2. napirend elé. Zárt ülésen kéri 
megtárgyalni  12.  napirendi  pontként  Dr.  Tóth-Daru Péter  községi  háziorvos beadványát.  Kéri  a 
napirend elfogadását az alábbiak szerint.
- Beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről
- Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 
- Előterjesztés óvodai-bölcsődei csoport kialakításáról
- Beszámoló  Jászalsószentgyörgyi  Községi  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének  

teljesítéséről
- Előterjesztés a 2009. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról



- Előterjesztés Nyárköszöntő Fesztivál megrendezésének támogatásáról
- Előterjesztés  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  10/1999  (XII.15.)  önkormányzati  rendelet  

módosításáról
- Előterjesztés magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/1991 (XI.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról
- Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének a Magyar Állam tulajdonában lévő 1/5-öd 

részének önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
- Előterjesztés ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról
- Előterjesztés pályázat benyújtásáról
- Vis maior támogatás igény benyújtásáról

Zárt ülés:

- Dr. Tóth-Daru Péter községi háziorvos beadványa

  A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

98/2010 (IV.28.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

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

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

Beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről

Szarvák Imre: a tisztelt képviselők a beszámolót írásban megkapták, megkérdezi Palotainé Kormos 
Erikát szeretné-e kiegészíteni a beszámolót. 

Palotainé Kormos Erika: elmondja, hogy március hónapban megtartották az éves gyermekvédelmi 
tanácskozást és ennek eredményeképpen megállapították a hiányosságokat  a településen,  amit a 
2010-es  évre  vonatkozóan  szeretnének  javítani.  Kötelező  feladat  lesz  a  település  részéről  a 
bűnmegelőzési  program  kidolgozása,  a  gyermekek  szabadidejének  az  eltöltésére  egy  program 
létrehozása, amiben majd a Gyermekjóléti szolgálat is aktívan részt fog venni. Másik probléma az 
igazolatlan hiányzások amivel főleg a hátrányos helyzetű családok élnek vissza. A szabálysértési 
pénzbírságot be lehetne-e vezetni az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban?

dr. Kovács Kornél: ezzel kapcsolatban már konzultált az Igazgató Úrral.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az beszámolóban foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban
             foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



99/2010 (IV.28.) KT határozat

Beszámoló gyermekvédelmi tevékenységről

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi tevékenységről 
szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 
3.) Palotainé Kormos Erika családgondozó, Helyben 
4.) Irattár, Helyben 

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

Szarvák Imre: elmondja, hogy a közutak karbantartására fordítható összeg 1,3 milliárd Ft-ról 600 
millió Ft-ra csökkent 2005 óta,  a megyében ez meglátszik az utak állapotán.  A Szemünk fénye 
programmal kapcsolatban is  egyeztetett  a  Caminus Zrt.  képviselőjével  a világítás korszerűsítési 
lehetőségeiről. A lehetőség lényege, hogy egy hosszabb távú bérleti szerződéssel a megtakarításból 
a beruházás megvalósítható. A belvízvédelmi készültséget újra el kellett rendelni és megkezdték két 
záportározó szivattyúzását.

Szarvák Imre:  Szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
             foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

100/2010 (IV.28.) KT határozat

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Jászalsószentgyörgy  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.

Előterjesztés óvodai-bölcsődei csoport kialakításáról

Szarvák Imre: véleményeket, hozzászólásokat kér a napirenddel kapcsolatban. 

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztésben  foglaltakat  és  az  I. 
változatot elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: kiegészíti az előterjesztést azzal, hogy a Képviselő-testületi ülés előtt megkereste egy 
szülő  azzal  a  javaslattal,  hogy  a  beadványt  aláírók  támogatják  a  helyi  bölcsőde  létrehozását. 



Számítások szerint 8 gyermeket érint, a többit a törvényi minimum szerint szeptember elejéig vagy 
szeptember 30-ig amúgy is tudjuk fogadni. 

Dr. Szögi Zoltán: véleménye szerint aki feliratkozott az igényli a bölcsőde létrehozását. 

Szarvák Imre: mi abban a tudatban voltunk, hogy ki lettek értesítve a potenciális korú gyermekek az 
óvodai-bölcsődei csoport kialakításáról.

Sándor Erzsébet: azok a gyermekek, akik feliratkoztak nem esnek bele a szeptember 1-jével induló 
egységes óvodai-bölcsődei csoport létrehozásához szükséges igényléssel.

Dr. Gajdos Géza: véleménye szerint nem tudjuk kivédeni, hogy ne legyen valamilyen formában 
bölcsődei  csoport.  Nyilatkoztatni  kell  a  szülőket,  hogy  hány  éves  korától  szeretné  elhelyezni 
gyermekét az intézményben. 

Sándor Erzsébet: egyetért Dr. Gajdos Géza véleményével először nyilatkoztassák a kisgyermekek 
szüleit és csak utána hozzák meg a döntés. 

Szarvák Imre: javasolja, hogy az önkormányzat mérje fel a lehetőségeket polgármesterrel, igazgató 
úrral,  jegyző  úrral  és  a  tagintézmény-vezető  asszonnyal  közösen,  hogy  van-e  igény  bölcsődei 
csoport  vagy  óvodai-bölcsődei  csoport  kialakítására,  amennyiben  igény  merül  fel  előterjesztés 
formájában értesítsék a képviselőket, így szükség lesz egy Képviselő-testületi ülés összehívására. 
Amennyiben  nem  merül  fel  igény  csoport  kialakítására,  tájékoztatás  formájában  értesítsék  a 
képviselőket. Szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

101/2010 (IV.28.) KT határozat

Előterjesztés óvodai-bölcsődei csoport kialakításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  javasolja, hogy az önkormányzat 
mérje fel  a lehetőségeket polgármesterrel,  igazgató úrral,  jegyző úrral  és a tagintézmény-vezető 
asszonnyal  közösen,  hogy  van-e  igény  bölcsődei  csoport  vagy  óvodai-bölcsődei  csoport 
kialakítására, amennyiben igény merül fel előterjesztés formájában tájékoztassák a képviselőket, így 
szükség lesz egy Képviselő-testületi ülés összehívására. Amennyiben nem merül fel igény csoport 
kialakítására, tájékoztatás formájában értesítsék a képviselőket.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. május 31.

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület H.
2.) Szarvák Imre polgármester
3. dr. Kovács Kornél jegyző 
4.) Tarnai Mihály igazgató
5.) Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető
6.) Irattár H.



Beszámoló  Jászalsószentgyörgyi  Községi  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének  
teljesítéséről

Szarvák  Imre: a  tisztelt  képviselők  írásban  megkapták  az  anyagot,  a Pénzügyi  Bizottság 
megtárgyalta a beszámolót.

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

Szarvák Imre: hozzászólásokat vár a beszámolóval kapcsolatban. 

Dömők Istvánné: miért több a közvilágítási feladatnál 2009. évben a felhasználás?

dr.  Kovács  Kornél: régebben  átalánydíj  szolgáltatás  volt,  de  2009.  január  1-től  tényleges 
felhasználás alapján kell megfizetni a költségeket.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e még kérdés, mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja a 
beszámolóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

102/2010 (IV.28.) KT határozat

Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgyi  Községi 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta.

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

Előterjesztés a 2009. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

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

5/2010 (IV.30.) KT rendelet 

 2009. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról



(5/2010 (IV.30.) KT rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Nyárköszöntő Fesztivál megrendezésének támogatásáról

Szarvák  Imre: a  tisztelt  képviselők  írásban  megkapták  az  anyagot,  a Pénzügyi  Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

103/2010 (IV.28.) KT határozat

Nyárköszöntő Fesztivál megrendezésének támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározta,  hogy  az  Ifjúsági 
Egyesület  által  megrendezésre  kerülő  Nyárköszöntő  Fesztivál  megrendezéséhez  300.000.-  Ft 
támogatást  nyújt  azzal  a  feltétellel,  hogy  a  rendezvény  meghívóján  kerüljön  feltüntetésre  az 
Önkormányzat, mint fő támogató.
A támogatást a rendezvényekre elkülönített előirányzat biztosítja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. május 05.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester
2.) Ifjúsági Egyesület, H.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző

Előterjesztés  helyi  iparűzési  adóról  szóló 10/1999 (XII.15.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

Szarvák  Imre: a  tisztelt  képviselők  írásban  megkapták  az  anyagot,  a Pénzügyi  Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést.

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



dr.  Kovács Kornél: elmondja,  hogy a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított  10/1999. 
(XII.15.) számú rendelet 4. § (2) bekezdés módosítása vált szükségessé, meg kell határozni a piaci 
és  vásározói  tevékenység  után  fizetendő  ideiglenes  iparűzési  adókötelezettséget  és  adófizetési 
kötelezettséget.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e még kérdés, mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezetben foglaltakat.

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

6/2010 (V.3.) KT rendelet 

Helyi iparűzési adóról szóló 10/1999 (XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

(6/2010 (V.3.) KT rendelet írásban mellékelve)

Előterjesztés  magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló  15/1991  (XI.28.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelt-tervezetben  
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

7/2010 (V.3.) KT rendelet 

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/1991 (XI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

(7/2010 (V.3.) KT rendelet írásban mellékelve)

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének a Magyar Állam tulajdonában lévő 
1/5-öd részének önkormányzati tulajdonba kerüléséről 

Szarvák  Imre: a  tisztelt  képviselők  írásban  megkapták  az  anyagot,  a Pénzügyi  Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést.

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



Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

104/2010 (IV.28.) KT határozat

Polgármesteri  Hivatal  épületének  a  Magyar  Állam  tulajdonában  lévő  1/5-öd  részének  
önkormányzati tulajdonba kerüléséről 

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzati Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A. 
szám  alatti,  887  hrsz.  -ú  községháza  ingatlanban  a  Magyar  Állam   részére  fennálló  1/5-öd 
tulajdonrész ingyenes átruházással történő megszerzésének lehetőségét igénybe veszi, az eljárást 
vagyonkezelő MNV Zrt.-nél kezdeményezi. 
Az  önkormányzat  igazgatási  feladatai  ellátására  kívánja  felhasználni  az  ingatlant,  az 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése alapján.
Az önkormányzat az átruházással kapcsolatos járulékos költségeket, ami legfeljebb 120.000.- Ft, 
költségvetésében  biztosítja,  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  tulajdonátruházásról  szóló 
megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre

Határozatról értesül: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
     Területi Iroda, Szolnok, Baross u. 20. 

Előterjesztés ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról

Szarvák  Imre: a  tisztelt  képviselők  írásban  megkapták  az  anyagot,  a Pénzügyi  Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést.

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztésben  foglaltakat  és  az 
ajánlattételi felhívás kiegészítését javasolta. 

Szarvák Imre: ismerteti a kiegészítéseket a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.

II.1.2) A teljesítés helye: Óvodai játszótér 840 hrsz.
III.1.1) Jótállási garancia beépítése a szerződést biztosító mellékkötelezettségek közé.  Mértéke az 
ajánlati ár 6%-a. (III.1.1 rész) (nettó 6%-os érték)
III.1.2) A főtér befejezési munkálatai  -  a tervező véleményének megfelelően - 2010. szeptember 
10.
III.2.3)  A  műszaki  alkalmasságnál  M.4  rész  kiegészítése  újabb  szakemberek  alkalmazásával 
(asztalos, ács, víz, gáz, központi fűtés szerelő, kőműves, lakatos és villanyszerelő)
IV.2.1.) A bírálati szempontokat meghagyta az eredeti verzió szerint a fentebb is leírtak miatt.
IV.3.3) Az Ajánlati Dokumentáció beszerzésének árát 70.000-Ft-ra módosította.
V.3.2) A szerződéskötés időpontját módosította 2010.07.09-re (pénteki nap)
V.7) Egyéb információk 6.) pont a 60 napnál nem régebbi cégkivonatot módosította 30 napra, 11) 
pont a helyszíni bejárás új időpontja 2010. május 31-e (hétfő), azért, ha esetleg az Ajánlati Felhívás 



később jelenne meg,  annak hiánypótlása  miatt.  A 15)  pont  a  jótállás  minimális  időtartamát  36 
hónapra módosította.
B MELLÉKLET
001  rész  4)  kezdést  2010.07.09-re  módosította.  Az  5.  pontban  rögzítette  a  főtér  és  a  piactér 
munkálatainak befejezését.
002  rész  3)  pont  a  kertfelújítást  módosította  kerítésfelújításra.  4)  rész  a  kezdés  2010.07.09.  a 
befejezés 2010.08.31.

Szarvák Imre: a bírálati szempontoknál javasolja az ajánlati ár 7, jótállás időtartama 2 és az előírtnál 
magasabb  napi  kötbér  1  súlyszámozást,  valamint  az  ajánlati  árnak  megfelelően  a  nettó  6%-os 
bankgaranciát.

Jakusné Vámos Mária: a 4. szempontba nincs beépítve a bankgarancia? 

dr. Kovács Kornél: a jótállás időtartama alatt van a bankgarancia. Ha a jótállás időtartama hosszabb, 
akkor a bankgarancia is hosszabb.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat a kiegészítéssel együtt. 

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

105/2010 (IV.28.) KT határozat

Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás felhasználására vonatkozó  
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  135/2008. 
(X.18.)  FVM  rendelet  alapján  Falumegújításra  és  fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatás 
felhasználására  vonatkozó  „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  című  közbeszerzési  eljárás 
ajánlati felhívását jóváhagyja az alábbi kiegészítéssel: a bírálati szempontoknál javasolja az ajánlati 
ár 7, jótállási időtartam 2 és az előírtnál magasabb napi kötbér 1 súlyszámozást.
Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  ajánlati  felhívás 
feladására és szükséges intézkedések és a felhívásban formai pontosítások megtételére. 

Felelő: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester Helyben
2.) Kovács Kornél jegyző Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai Helyben
4.) Sansz Projekt Iroda, Jászberény 
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés kiviteli terv készítésének megbízásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

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



106/2010 (IV.28.) KT határozat

Kiviteli terv készítésének megbízásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy a bekért  árajánlat 
alapján a 135/2008 (X.18) FVM rendelet alapján Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető és 
elnyert támogatás felhasználásával kapcsolatos óvodai játszótér és kerítés felújítás tárgyban kiviteli 
tervek elkészítésével S-TÉR Kft. (1091 Budapest Üllői út 5.III/23) bízza meg, melynek vállalási 
összege: 350.000.- Ft+25% ÁFA, azaz bruttó: 437.500 Ft.
Képviselőt-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó vállalkozási szerződés 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester
2.) Kovács Kornél jegyző
3.) S-TÉR Kft. Budapest
4.) Képviselő-testület tagjai Helyben 
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás felhasználására 
vonatkozó előfinanszírozás feltételeinek előkészítéséről

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

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

107/2010 (IV.28.) KT határozat

Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás felhasználására vonatkozó  
előfinanszírozás feltételeinek előkészítéséről

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  135/2008 
(X.18.)  FVM  rendelet  alapján  Falumegújításra  és  fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatás 
felhasználására vonatkozó előfinanszírozást építési,  eszközbeszerzési,  műszaki ellenőri költségek 
vonatkozásában banki hitel segítségével kívánja megvalósítani
Képviselőt-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  finanszírozás  feltételeinek 
előkészítésével és azzal, hogy pénzintézetekkel tárgyaljon és ajánlatokat kérjen és azt a Képviselő-
testület elé terjessze.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester
2.) Kovács Kornél jegyző



3.) Képviselő-testület tagjai Helyben
4.) Irattár, Helyben 

Előterjesztés falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás felhasználására 
vonatkozó önerő alapra benyújtandó pályázatról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

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

108/2010 (IV.28.) KT határozat

Előterjesztés  falumegújításra  és  fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatás  felhasználására  
vonatkozó önerő alapra benyújtandó pályázatról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  135/2008. 
(X.18.)  FVM  rendelet  alapján  Falumegújításra  és  fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatás 
felhasználására vonatkozó önerő biztosítása céljából pályázatot kíván benyújtani a 8/2010. (II.26.) 
ÖM rendelet alapján Európai Uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésére. 
Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázat  előkészítésére  és 
benyújtásával. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: rendelet szerint

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
2.) Kovács Kornél jegyző, Helyben 
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Irattár, Helyben 

Pályázat benyújtásáról

Szarvák  Imre: a  tisztelt  képviselők  írásban  megkapták  az  anyagot,  a Pénzügyi  Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést.

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

Szarvák Imre: kiegészítené azzal az előterjesztést, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő helyi önkormányzatok támogatására is pályázatot nyújtanánk be. 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat a kiegészítéssel együtt. 

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

109/2010 (IV.28.) KT határozat



Működésképtelen helyi  önkormányzatok egyéb támogatására,  valamint   az  önhibájukon  
kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  helyi  önkormányzatok  támogatására  kiírt  pályázat  
benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  elhatározza,  hogy  a 
„működésképtelen  helyi  önkormányzatok egyéb  támogatására”,  valamint  az  „önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására” kiírt pályázat benyújtására 2010-
ben kiírt pályázatot benyújtja 3/2010. (II.15.) KT rendelet szerint tervezett forráshiány csökkentése 
céljából. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázat  előkészítésére  és 
benyújtására. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. szeptember 10.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                                               4.) Irattár, Helyben

Vis maior támogatás igény benyújtásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

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

110/2010 (IV. 28.) KT határozat

Vis maior támogatás igény benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy a vis maior 
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz a 2010. április 21. 
napján elrendelt belvízvédelmi készültség indokolt védekezési kiadásainak részbeni támogatására.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2010. év %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 117.288.- Ft 10

Biztosító kártérítése 0.- Ft 0

Egyéb forrás 0.- Ft 0

Vis maior igény 1.055.591.- Ft 90

Források összesen 1.172.879.- Ft 100

A belvízvédelmi  készültség  védekezési  kiadásainak  fedezetét  az  Önkormányzat  részben,  10% 
önrész vállalásával  a  8/2010 (I.28.)  Kormányrendelet  5.  §  (2)  bekezdés  c.  pontja  alapján  tudja 
vállalni.
A Képviselő-testület  a saját  forrás összegét  az önkormányzat  és költségvetési  szervei 2010. évi 



költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2010. május 28.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) MÁK Szolnoki Igazgatóság
4.) ÉARÁH JNSZ-megyei Kirendeltség
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: megköszöni a nem képviselők jelenlétét  a  napirendek megtárgyalását  zárt  ülésen 
folytatja.

    Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
    polgármester                      jegyző

       Dr. Gajdos Géza      Dr. Szögi Zoltán
  önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
    jegyzőkönyv-hitelesítő   jegyzőkönyv-hitelesítő




