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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

52/2011 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
53/2011 Napirend elfogadásáról
54/2011 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
55/2011 Jászalsószentgyörgy Rákóczi út 1. szám alatti és Jászboldogháza Kossuth L. 

út 1. szám alatti iskolai tagintézmények energetikai racionalizálásának 
infrastrukturális fejlesztéséről

56/2011 Pályázat benyújtásáról a Jászalsószentgyörgy 1368/2 hrsz.-ú ingatlanon iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésre

57/2011 „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”elnevezésű  közbeszerzési  eljárás 
nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 
58/2011 Támogatás megelőlegező hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztásáról
59/2011 Fejlesztési hitelt (önerőhitel) nyújtó pénzintézet kiválasztásáról
60/2011 „Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön” építési beruházás műszaki ellenőrének 

megbízásáról
5/2011. (III.29.) Önkormányzati Rendelet 

A helyi  szociális  ellátásokról  szóló  10/2008.  (IX.  15.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

61/2011 Piactér ideiglenes áthelyezéséről
62/2011 Határozat visszavonásáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  március  24-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László 
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Koczka László 
képviselő jelezte, hogy később érkezik az ülésre. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kátai Lajos és Szilágyi 
Péter személyét javasolja.

    
         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
         foglaltakat 6 igen szavazattal,  tartózkodás,  ellenszavazat
         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

52/2011. (III.24.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kátai  Lajos  és  Szilágyi  Péter 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: két  új  napirendi  pont  felvételére  tesz  javaslatot,  7.  napirendi  pontként  kéri 
megtárgyalni  a  piac  ideiglenes  áthelyezéséről  szóló  előterjesztést,  zárt  ülésen  pedig  a 
Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. ügyvezetői jogviszonyával kapcsolatos előterjesztést. Megkérdezi, 
hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e további javaslat, észrevétel?

Dömők Istvánné: javasolja zárt ülésen megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság előterjesztéseit, átmeneti 
segélyek ügyében.

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

− Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− Előterjesztés  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekhez  kapcsolódó 

pályázatok benyújtásáról
− Előterjesztés  „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  elnevezésű  közbeszerzési  eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kihirdetéséről
− Előterjesztés  „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  és  a  „Polgármesteri  Hivatal 

akadálymentesítése” elnevezésű projektek finanszírozási ajánlatainak elbírálásáról  



− Előterjesztés  „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön” elnevezésű projekt  műszaki  ellenőri 
feladatainak megbízásáról

− Előterjesztés a helyi szociális ellátásokról szóló 10/2008. (IX.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

− Előterjesztés piac ideiglenes áthelyezéséről
Zárt ülés:

− Előterjesztés ingatlanok vásárlásáról 
− Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. ügyvezetői jogviszony meghosszabbításáról
− Előterjesztés átmeneti segélyek ügyében

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

53/2011. (III.24.) 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

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: a  tájékoztatóból  kiemelném,  hogy  önkormányzatunk  pályázat  útján  igényelt 
forrásokat az új közmunkaprogram keretein belül és ennek köszönhetően március 1-től 4 fő teljes 
munkaidőben, 21 fő pedig napi 4 órában kap átmenetileg munkalehetőséget. A program új eleme 
például, hogy a legtöbb munkavállaló 4 órás foglalkoztatásba vehet részt. A bérpótló támogatásban 
folyamatosan azok részesülhetnek, akik évente legalább 30 napot munkaviszonyban álltak, ez lehet 
közfoglalkoztatás vagy idénymunka is. A jászalsószentgyörgyiek közül vannak olyanok, akik részt 
vehetnek központi közmunkaprogramban is, így 5 fő a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 
Vízügyi  Igazgatóságnál,  továbbá  a  Jászkiséri  Vízgazdálkodási  Társulatnál  szintén  5  fő,  teljes 
munkaidőben  kaphat  munkát.  Megkérdezi,  hogy  a  tájékoztatóval  kapcsolatban  van-e  kérdés, 
hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

             A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
             foglaltakat 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

54/2011. (III.24.) 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 Helyben 
2.) Jegyző Helyben 
3.) Irattár Helyben 

Előterjesztés  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekhez  kapcsolódó  
pályázatok benyújtásáról

Szarvák  Imre:   2011.  március  9-én  megjelent  a  7/2011.  (III.09.)  BM.  rendelet,  mely  alapján 
lehetőség  nyílik  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekre  vonatkozóan  pályázatok 
benyújtására. A rendelkezésre álló rövid idő alatt két fő területen próbáltunk a szükségleteknek, 
illetve a kiírás lehetőségeinek megfelelő célterületet kiválasztani. Az egyik pályázat az általános 
iskola Rákóczi  út  1.  sz.  alatti  telephelyén  található  épületegyüttes  energiaracionalizálására 
vonatkozó infrastrukturális fejlesztésről szól, a másik alternatív sportpálya és kiszolgáló és annak a 
létesítményeinek  kialakításáról.  Amennyiben  a  pályázatok  elbírálása  nem lesz  sikeres,  akkor  is 
rendelkezésünkre  áll  egy  komplett  anyag,  melyeket  újabb  lehetőségek  alkalmával  fel  tudunk 
használni. Véleményem szerint a sportpálya létesítését akkor is meg kell valósítani közös erővel ha 
ebben a pályázati kiírásban nem kapunk pozitív elbírálást.

Koczka László megérkezett az ülésre.

Jakusné Vámos Mária: támogatom mindkét pályázat beadását.

Szarvák Imre: szavazásra  bocsátja  az  iskola  energiaracionalizálására  vonatkozó infrastrukturális 
fejlesztésről szóló előterjesztésben foglaltakat.

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

55/2011. (III.24.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy Rákóczi út 1. szám alatti  és Jászboldogháza Kossuth L. út 1.  szám  
alatti iskolai tagintézmények energetikai racionalizálásának infrastrukturális fejlesztéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Belügyminiszter 7/2011. (III.09.) BM rendelete alapján pályázatot nyújt  be Jászalsószentgyörgy, 
Rákóczi út  1.  szám alatti  az általános iskolai  feladatellátást  szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított előirányzatból származó forrásokra.

A jelzett  jogcímre Jászboldogháza Község Önkormányzatával együtt az iskolai társulás nevében 
kívánja benyújtani a pályázatot.

I. A fejlesztés  összege  Jászalsószentgyörgy  vonatkozásában  a  tervezői  költségvetés  és  egyéb 
költségek (tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés) szerint bruttó 19.750.473.- Ft, melyhez a 20 
százalék  önerőt,  amelynek  összege  3.950.095-  Ft,  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat 
biztosítja 2011. évi költségvetéséből.  

II.  A fejlesztés összege  Jászboldogházára vonatkozóan tervezői költségvetés szerint 17.513.516,- 
Ft.,   melyhez a  20 százalék  önerőt,  amelynek összege   3.502.703,-  Ft,  Jászboldogháza  Község 
Önkormányzata biztosítja 2011. évi költségvetéséből.  



III.  A beruházás  összköltsége:  37.263.989.-  Ft,  amelynek  20  százalék  önereje  7.452.798.-  Ft 
(amelyből  3.905.095.-  Ft  összeget  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat,  3.502.703.-  Ft 
összeget  Jászboldogháza  Község  Önkormányzata  biztosít  saját  költségvetéséből),  az  összes 
támogatási igény: 29.811.191.- Ft.

Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő: 2011. április 01.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésről szóló 
előterjesztésben foglaltakat.

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

56/2011. (III.24.) KT határozat

Pályázat benyújtásáról a Jászalsószentgyörgy 1368/2 hrsz.-ú ingatlanon iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra fejlesztésre

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Belügyminiszter 7/2011. (III.09.) BM rendelete alapján pályázatot nyújt be a Jászalsószentgyörgy 
1368/2 hrsz.-ú ingatlanon iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére.

A fejlesztés összege a tervezői költségvetés és egyéb költségek (műszaki ellenőrzés, közbeszerzés) 
szerint  bruttó 25 millió Ft, melyhez az önerőt, melynek összege 5 millió Ft Jászalsószentgyörgy 
Községi Önkormányzat biztosítja 2011. évi költségvetéséből.  

A beruházás  összköltsége:  25  millió  Ft,  amelynek  20  százalék  önereje  5  millió  Ft,  az  összes 
támogatási igény: 20 millió.- Ft.

Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő: 2011. április 01.

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



Előterjesztés „Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön” elnevezésű közbeszerzési eljárás  
nyertes ajánlattevőjének kihirdetéséről

Szarvák  Imre: javaslom a  Bíráló  Bizottság  előterjesztésében  foglaltak  elfogadását,  megkérdezi, 
hogy van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

57/2011. (III.24.) KT határozat 

„Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”elnevezésű  közbeszerzési  eljárás  nyertes  
ajánlattevőjének kiválasztásáról 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alábbi  döntést  hozza:  a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot  az első rész vonatkozásában  Via 
Plaza Kft.  (1186 Budapest,  Tövishát u.  1.  IV.) ajánlattevő adta és megbízza a  polgármestert  és 
jegyzőt, hogy a vállalkozói szerződést az alábbi feltételekkel kösse meg: 

Ajánlattevő neve Jász-Terra Kft.

Székhelye 2040 Budapörs, Árpád u. 26.

Ajánlati ár (nettó Ft )
35.087.104.- Ft

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alábbi  döntést  hozza:  a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot  az második rész vonatkozásában 
Via Plaza Kft. (1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV.) ajánlattevő adta és bízza meg a polgármestert és  
jegyzőt, hogy a vállalkozói szerződést az alábbi feltételekkel kösse meg: 

Ajánlattevő neve
Via Plaza Kft.

Székhelye 1186 Budapest, Tövishát u. 1. IV.

Ajánlati ár (nettó Ft )
14.539.309.- Ft

Az összegzés megküldésének időpontja: 2011. március 25. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Szerződéskötés határideje: 2011. április 05.

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

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.



Szünet után.

Előterjesztés  „  Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  és  a  „Polgármesteri  Hivatal  
akadálymentesítése”  elnevezésű projektek finanszírozási ajánlatainak elbírálásáról

A.) Támogatás megelőlegező hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztásáról

Szarvák Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztésben foglaltakat  és  elfogadásra 
javasolja. Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

58/2011. (III. 24.) KT határozat

Támogatás megelőlegező hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „EMVA  -  Falumegújítás 
Jászalsószentgyörgyön” című pályázaton elnyert 49.696.858.- Ft összegű támogatásra vonatkozóan 
a  Jász-Takarékszövetkezet  támogatás  megelőlegező  hitel  előzetes  ajánlatát  fogadja  el  és 
felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  konkrét  hitelkérelem  benyújtására,  illetve  sikeres 
elbírálás után a hitelszerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2011. június 15.

Határozatról értesül:       1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél, jegyző Helyben
3.) OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Szolnoki Fiók
4.) Raiffeisen Bank Zrt. Kecskeméti Fiók
5.) Jász-Takarékszövetkezet Jászberény  
6.) Irattár, Helyben

B.) Fejlesztési hitelt (önerőhitel) nyújtó pénzintézet kiválasztásáról

Szarvák Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztésben foglaltakat  és  elfogadásra 
javasolja. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben foglaltakat.

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



59/2011. (III. 24.) KT határozat

Fejlesztési hitelt (önerőhitel) nyújtó pénzintézet kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „EMVA  -  Falumegújítás 
Jászalsószentgyörgyön” című pályázaton elnyert támogatás 16.458.086.- Ft összegű önerejére és 
Polgármesteri  Hivatal  akadálymentesítési  pályázati  támogatáshoz  kapcsolódó  6.541.914.-  Ft 
önerejére,  összesen 23 millió Ft összegre vonatkozóan  az OTP Bank Nyrt. önerőhitel  ajánlatát 
fogadja el és felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a konkrét hitelkérelem benyújtására, illetve 
sikeres elbírálás után a hitelszerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2011. június 15.

Határozatról értesül: 1.) Képviselő-testület tagjai, H.
2.) dr. Kovács Kornél, jegyző
3.) OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Szolnoki Fiók
4.) Raiffeisen Bank Zrt. Kecskeméti Fiók
5.) Jász-Takarékszövetkezet Jászberény  
6.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  „Falumegújítás  Jászalsószentgyörgyön”  elnevezésű  projekt  műszaki  
ellenőri feladatainak megbízásáról

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

Szarvák Imre:   a „Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön” elnevezésű projekt kivitelezési feladatai 
hatékonyabb  bonyolítására,  illetve  az  önkormányzat  által  terveztetett  tervek  megfelelő 
végrehajtásának  betartatására  szükséges  műszaki  ellenőr  megbízása.  Az  említett  feladatokra 
árajánlatokat kértünk be  megfelelő képesítésekkel rendelkező vállalkozóktól.  A három árajánlat 
közül a legkedvezőbbet Kimák Gyula nyújtotta be, aki egyébként az engedélyes és kiviteli terveket 
is készítette a fejlesztést érintően. Javaslom megbízását az ajánlatban szereplő feladatokra, továbbá 
a  műszaki  ellenőrzési  díj  teljesítését  ütemezve  a  beruházás  két  részéhez  arányosan  teljesíteni. 
Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsátja.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

60/2011. (III.24.) KT határozat

„Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön” építési beruházás műszaki ellenőrének megbízásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  megbízza 
Kimák  Gyula  (5130  Jászapáti,  Kocsér  út  21.  )  vállalkozót  benyújtott  ajánlata  szerint  a 
„Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön” elnevezésű építési beruházás műszaki ellenőri feladatainak 
ellátásával.
A vállalkozói  díj  összege:  1.200.000.-  Ft+áfa,  melynek  teljesítése  a  beruházás  egyes  részeinek 



megvalósításához  ütemezve,  az  egyes  részek  értékének  arányában  kerül  teljesítésre  a  műszaki 
átadások után.
A képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidők: az építési beruházás vállalkozói szerződéskötése,
                  építési beruházás befejezése.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Kimák Gyula tervező 5130 Jászapáti, Kocsér út 21.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  a  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  10/2008.  (IX.15.)  önkormányzati  
rendelet módosításáról

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  a  rendelet-tervezetben  foglaltakat  és 
elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
   foglaltakat 7 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
   nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

5/2011. (III.29.) Önkormányzati Rendelet 

A  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  10/2008.  (IX.  15.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

(5/2011. (III.29.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés piac ideiglenes áthelyezéséről

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

          A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

61/2011. (III.24.) KT határozat 

Piactér ideiglenes áthelyezéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy „Falumegújítás 
Jászalsószentgyörgyön” elnevezésű projekt keretében megújuló piactér kivitelezési  munkái alatt, 
piactérnek a Fő út 69. sz. alatti épület udvarát jelöli ki.



A piactér  üzemeltetője  erről  tájékoztatást  kap,  illetve  arról,  hogy  a  vonatkozó  rendelet,  illetve 
vállalkozói szerződés szerint a piac változatlan rend szerint működik ezen időszak alatt.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: folyamatos

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

 3.) Tőzsér Imre Helyben
 4.) Képviselő-testület tagjai Helyben
 5.) Irattár, Helyben 

 
         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

62/2011. (III.24.) KT határozat 

Határozat visszavonásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 7/1999 (I.20.) 
számú határozatát visszavonja, ezzel a Balogh Andrea József A. út 30. sz. alatti lakossal megkötött 
gyümölcselárusító üzlet céljából működtetett üzletre vonatkozó szerződés érvényét veszti.

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

      3.) Képviselő-testület tagjai Helyben
4.) Balogh Andrea, Helyben József A. út 30.
5.) Irattár, Helyben 

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Kátai Lajos Szilágyi Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


