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bejegyzéséről

12/2011. (VII.11.) Önkormányzati Rendelet 
Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  vagyongazdálkodásáról  és  
vagyonkezeléséről  szóló  10/1992.  (V.20.)  számú  önkormányzati  rendelet  
módosításáról
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139/2011 Létesítmény használatáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  július  7-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,
Gál Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok
dr. Kovács Kornél jegyző,
Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott,
Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselők 
teljes létszámban jelen vannak. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Kocka László 
személyét javasolja.     

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
         foglaltakat 7 igen szavazattal,  tartózkodás,  ellenszavazat
         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

132/2011. (VII.7.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jakusné Vámos Mária és Koczka 
László személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: új  napirendi  pontok  felvételére  tesz  javaslatot.  3.  napirendi  pontként  kéri 
megtárgyalni  a  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  vagyongazdálkodásáról  és 
vagyonkezeléséről szóló 10/1992. (V.20.) számú önkormányzati rendelet módosítását,  6.  napirendi 
pontként  a nyári-őszi rendezvényeket, 9. napirendi pontként pedig az egyebeket. Megkérdezi, hogy 
a napirendi  pontokkal  kapcsolatban van-e kérdés,  észrevétel?  Mivel  jelentkezőt  nem lát,  kéri  a 
napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

− Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− Előterjesztés EU-s támogatások önerejének finanszírozásáról
− Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és 

vagyonkezeléséről szóló 10/1992. (V.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
− Előterjesztés belvízvédelmi koncepció kialakításáról 



− Előterjesztés a Jászsági Támogatói Szolgálat működtetéséről 2012. január 1-jétől
− Előterjesztés a Községi Önkormányzat nyári-őszi programjáról

Zárt ülés:
− Előterjesztés ingatlanok vételre történő felajánlásáról
− Előterjesztés „Jászalsószentgyörgy községért díj” adományozásáról
− Egyebek

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

133/2011. (VII.7.) 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

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalása előtt  külön köszöntöm Dr. Lengyel Györgyit  a  Jász-
Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  kormánymegbízottját,  aki  a  kormányhivatal 
működéséről ad nekünk tájékoztatást. 

D. Lengyel Györgyi: 2011. január 1-én kezdte meg működését a Kormányhivatal. A miniszterelnök 
úr  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatalt  vezető  kormánymegbízottá  személyemet 
nevezte  ki.  Végzettségemet  tekintve  orvos  vagyok,  de  20  éves  közigazgatási  tapasztalattal 
rendelkezem.  Az elmúlt  20  évben ekkora államigazgatási  átalakítás nem volt.  Az átalakítás egy 
humánpolitikai  és  egy  gazdaságossági  integrációt  jelent. A  Kormányhivatal  felállítása  14 
dekoncentrált szervezetnek, most már szakigazgatási szervnek az integrációjával jött létre úgy, hogy 
a  funkcionális  munkatársak  bekerültek  a  központi  törzshivatalba.  Első  tapasztalatai  alapján 
elmondhatja,  hogy  nagyon  indokolt  volt  már  ezt  a  lépést  megtenni.  A  költségtakarékos  és 
egységesebb működés megteremtése mellett a másik nagyon fontos cél a teljes szemléletváltás a 
hivatal  dolgozóinál.  Értékelvű,  szolgáltató  jellegű,  ügyfélközpontú  és  ügyfélbarát  területi 
közigazgatást  szeretnék megvalósítani Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Amikor az állampolgár 
azt  érzi,  a  hivatal  nem  elhárítja  a  problémáját,  hanem  segíti  megoldani,  mégpedig  a  lehető 
legrövidebb időn belül. Mindezt kedvesen, udvariasan. Ez nem tudástöbblet, hiszen szakmailag jól 
felkészült kormánytisztviselők dolgoznak hivatalunkban, hangsúlyozottan ez egy kulturális váltás, s 
ez a legnehezebb. Ez persze nem megy egyik napról a másikra, de már jó úton haladunk. Másrészt a 
puritán, költségtakarékos hivatal nem engedi meg az eddig megszokott „uraskodást”. Gondolok itt 
az indokolatlan gépjárműhasználatokra, amikor olcsóbban, tömegközlekedési eszközzel is elérhető 
a cél, vagy említhetném az ügykezelők, adminisztrátorok magas számát, vagy a bérelt sofőröket is. 
Szolnokon a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság épületében került kialakításra a Kormányablak. Itt az 
ügyfél  úgy ki  nem mehet,  hogy teljes  körű  felvilágosítást  nem kapott  volna,  még  azokban  az 
ügyekben sem, amelyek sem hatáskörüket, sem illetékességüket tekintve nem tartoznak hozzánk. 
A kormányablakok 29 ügykörrel indultak, ez nem sok, ezt nyilván folyamatosan bővíteni fogják. 
Az a cél, hogy 2013 végére több száz ilyen ügykört el lehessen intézni a kormányablakokban. Nem 
az  ügyfél  fog  rohangálni  a  hatóságok  között,  hanem  az  ügyirat  rohangál  a  hatóságok  között. 
Fokozatosan szeretnének államigazgatási  hatósági feladatokat visszavenni a jegyzőktől,  hiszen a 



jegyzők  hatósági  jogkörben  számtalan  olyan  feladatot  látnak  el,  aminek  nem  biztos,  hogy  az 
önkormányzatnál kell lenni. Ennek első lépcsőjeként július 1-től már a kormányhivatalhoz tartozni 
a  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  intézményeknek  az  engedélyezése,  alapítása, 
ellenőrzése,  illetve  július  1-től  átvettük  az  önkormányzatoktól  a  nem  önkormányzati  alapítású 
oktatási  intézmények,  alapítványi,  egyházi  iskoláknak  szintén  a  hatósági  engedélyezését, 
ellenőrzését. Ezeknek az integrált ügyfélszolgálati irodáknak, a kormányablakoknak a nyitva tartása 
már igazodik az ügyfelekhez, tehát reggel 8-tól este 8-ig vannak nyitva minden nap, még pénteken 
is. Az ügykörbővítés mellett 2013-tól területileg is szélesedik a rendszer. A járások létrejöttével a 
Kormányablakok ezekben a központokban is megtalálhatók lesznek. Tervünk szerint ahol csak lehet 
mindenféle  bürokráciát  csökkenteni  fogunk.  Az  önkormányzatok  törvényességi  felülvizsgálata 
visszaállt  és  visszakerült  a  kormányhivatalhoz.  Ezen  a  téren  szeretnék  együttműködésünket 
ajánlani, ha bármilyen probléma felmerül, előzetesen kérjenek  véleményt, hiszen nem szeretnénk 
utólag  észrevételt  tenni.  Köszöni,  hogy  meghallgatták  és  köszöni  a  lehetőséget,  hogy 
bemutatkozhatott a képviselő-testületi ülésen. Amennyiben van kérdés felém, szívesen válaszolok.

Tóth László: megköszöni a kormánymegbízott asszonynak a széleskörű tájékoztatást. A kérdése az 
lenne,  hogy  a  kistelepülések  önkormányzatainak  az  állományaihoz  hozzá  kíván-e  nyúlni  a 
Kormány?

Dr.  Lengyel  Györgyi: a  készülő  Ötv.  koncepcióját  bárki  elolvashatja  a  Belügyminisztérium 
honlapján. Az állománnyal kapcsolatos kérdésekbe nem szeretnék belemenni.

Szarvák Imre: mivel több kérdés nem volt a kormánymegbízott asszonyhoz, ezért megköszöni a 
tájékoztatást és azt, hogy eljött településünkre.

Dr. Lengyel Györgyi: megköszöni a lehetőséget és további jó munkát kíván a képviselő-testületnek.

Dr. Lengyel Györgyi távozik az ülésről.

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: a tájékoztatóban leírtakat nem kívánom kiegészíteni.

Koczka László: a körzeti megbízott helyére új kolléga keresése folyamatban van, ez mit takar?

Szarvák  Imre: Hamar  Gábor  a  Jászladányi  Rendőrőrs  parancsnoka  arról  tájékoztatott,  hogy  a 
Jászberényi Rendőrkapitányság már kiírta a körzeti megbízotti pályázatot, melyre van is megfelelő 
jelentkező,  azonban a kinevezés  tolódik,  mert  az  Országos Rendőrfőkapitány magához vonta  a 
kinevezés  jogát.  Megkérdezi,  hogy  a  tájékoztatóval  kapcsolatban  van-e  további  kérdés?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban 
foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

134/2011. (VII.7.) 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 EU-s támogatások önerejének finanszírozásáról

Szarvák Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztésben foglaltakat  és  elfogadásra 
javasolja.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás?  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:

135/2011. (VII.7.) KT határozat 

Hozzájárulás  megadásáról  a  jászalsószentgyörgyi  0105/1  hrsz.-ú,  084/11  hrsz.-ú,  
084/19 hrsz.-ú és 918 hrsz.-ú  ingatlanokra vonatkozó jelzálogjog bejegyzéséről

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  hozzájárul  a  Jászalsószentgyörgy 
Községi  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  forgalomképes,  jelzáloggal  nem terhelt  és  legalább 
60.000.000.-Ft vagyonkataszteri értékű jászalsószentgyörgyi  0105/1 hrsz.-ú, 084/11 hrsz.-ú, 084/19 
hrsz.-ú  és  918  hrsz.-ú    ingatlanokra  az  OTP Bank  Nyrt.  keretbiztosítéki  jelzálogjogának  első 
zálogjogi  ranghelyen  történő  bejegyzéséhez  32.000.000.-Ft  összeghatárig  a  Képviselő-testület 
59/2011.  (III.  24.)  határozatával  elfogadott  18.000.000.-  Ft  összegű,   a  106/2011.  (V.  19.) 
határozatával elfogadott  1.500.000.-  Ft összegű és a 107/2011. (V. 19.)  határozatával elfogadott 
6.500.000.- Ft összegű ÖKIF program keretében megigényelt hitelek biztosítékául.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül:             1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
1. dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
2. OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió 5000 Szolnok, 

Szapáry u. 31.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben

5.) Irattár, Helyben 

Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és 
vagyonkezeléséről szóló 10/1992. (V.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre:  a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra 
javasolja.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  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:



12/2011. (VII.11.) Önkormányzati Rendelet 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  vagyongazdálkodásáról  és  
vagyonkezeléséről szóló 10/1992. (V.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(A 12/2011. (VII.11.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

Előterjesztés belvízvédelmi koncepció kialakításáról

Szarvák Imre: képviselő-testület döntött arról, hogy ez év szeptember 30-ig vízrendezési tervet fog 
készíttetni.  A jelzett  igen  nagy volumenű és  jelentőségű feladatban nagy áttörést  hozhat  a  terv 
elkészítése  és  az,  hogy  a  napokban  megjelent  az  Észak-alföldi  Operatív  Program keretében  a 
„Belterületi bel- és csapadékkvíz- védelmi fejlesztések” című pályázat, melyre településünk nagy 
eséllyel tud pályázni, hiszen szakmai oldalról az igény megalapozott. Úgy gondolom, hogy sokat 
átbeszélt  probléma megoldását  meg  kell  célozni  és  az  előkészítést  szinte  kötelező  megkezdeni 
megtörve  azt  a  hagyományt  ami  az  elmúlt  60  évben  volt,  hogy a  vizes  időszak  után  a  száraz 
időszakban  már  nem  gondolunk  erre  a  megoldandó  problémára.  A projekt  megvalósításának 
lényege  lenne,  hogy  a  korábban  vályoggödrökként  létrejövő  jelenleg  csapadékvíz  tározók 
összekötése történne meg a Zagyva zsilip irányába mederkotrással társítva, és ez egészülne ki a 
Zagyva  holtág  mederkotrásával  és  szintén  a  zsilip  irányába  történő  mentesítés  kialakításával. 
Továbbá eszközbeszerzés  történhetne  a  zsiliphez  telepített  elektromos  szivattyúház  kiépítésével, 
tartalék  robbanómotoros  szivattyúval,  nádvágó  gép  beszerzésével,  illetve  a  vízfelületek 
környékének kezeléséhez a meglévő MTZ traktorhoz rézsűkasza adapter vásárlásával. Megkérdezi, 
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, 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:

136/2011 (VII.7.) KT határozat 

Belvízvédelmi koncepció előkészítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  a  belvízvédelmi  terv 
elkészítését,  valamint  a  döntés  előkészítő  koncepciót,  illetve  elviekben  az  ÉAOP-5.1.2/D2-11. 
kódszámú pályázat benyújtását. 
A képviselő-testület  felhatalmazza  továbbá  a  polgármestert,  hogy  tárgyalásokat  folytasson  és 
ajánlatokat  szerezzen  be  a  jelezett  pályázat  vízjogi  engedélyes  tervének,  megvalósíthatósági 
tanulmányának, költségvetésének elkészítésére és azt július 21-ig terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2011. július 21.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

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



Előterjesztés a Jászsági Támogatói Szolgálat működtetéséről 2012. január 1-jétől

Szarvák Imre: nem kívánom szóban kiegészíteni az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? 
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:

137/2011. (VII.7.) KT határozat 

A Jászsági Támogatói Szolgálat működtetéséről 2012. január 1-jétől
               
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel kifejezi azon szándékát, 
mely szerint  a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/A. §-
ában (közösségi ellátások, kivéve a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását) és 65/C. §-ában 
(támogató szolgáltatás) foglalt, jelenleg a Jászsági Többcélú Társulás mint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § ma) pontja értelmében állami fenntartó 
fenntartása alatt működő Jászsági Támogató Szolgálat által ellátott közfeladatokat 2012. január 1. 
napjától – a jogfolytonosság biztosításával - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 4. § md) pontja szerinti nem állami (civil) fenntartó fenntartása alatt működő 
intézmény keretei között kívánja ellátni.

Határidő: 2011. július 7.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek:             1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 
3.) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága, Jászberény
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben 

Előterjesztés a Községi Önkormányzat nyári-őszi programjáról

Szarvák  Imre: a  programtervezetet  kiegészíteném,  hogy  július  23-án  a  Vadasban  pályaavató 
mérkőzés lesz. Bajnok csapatunk Nagykőrös csapatát fogadja hazai pályán. Megkérdezi, hogy a 
programtervezettel kapcsolatban van-e kérdés? 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:

138/2011. (VII.7.) KT határozat 

A Községi Önkormányzat nyári-őszi programjairól

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elfogadja  a  mellékelt  táblázat 
szerinti nyári-őszi programokat.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: folyamatos.



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

            4.) Irattár, Helyben 

Koczka László: zárt ülés előtt a Sportegyesület részéről lenne egy kérésem. Mivel a sportpálya az 
önkormányzat tulajdonában van, ezért az őszi nevezéshez szükséges lenne egy nyilatkozat adása, 
hogy az egyesület sporttevékenység céljából használhatja a létesítményt. 

Szarvák  Imre: véleményem  szerint  semmi  akadálya,  hogy  a  képviselő-testület  hozzon  egy 
határozatot a létesítmény használatáról.

A többi képviselő egyetért a javaslattal.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban  
            foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
         elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

139/2011. (VII. 7.) KT határozat

Létesítmény használatáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a tulajdonában 
lévő létesítményt (1542/1 hrsz.)  a Jászalsószentgyörgy Községi Sportegyesület  sporttevékenység 
céljából használhassa.

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

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


