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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén 
felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója

153/2010 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
154/2010 Napirend elfogadásáról
155/2010 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
156/2010 Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 2009/2010. tanévéről
157/2010 Ciklusprogram megvalósulásáról
158/2010 Szavazásból történő kizárásról
159/2010 Szavazásból történő kizárásról
160/2010 Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról
161/2010 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2010. évi I. félévi 

költségvetésének teljesítéséről
9/2010 (IX.17.) Önkormányzati rendelet

Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010 (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

10/2010 (IX.20.) Önkormányzati rendelet
A  gyermekek  részére  nyújtandó  pénzbeli  és  természetbeli  ellátásokról  és  a  
gyermekvédelem helyi  rendszeréről  szóló 1/2010 (II.1.)  önkormányzati  rendelet   
módosításáról

11/2010 (IX.20.) Önkormányzati rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII.15.)  
KT rendelet módosításáról

162/2010 A Zagyva-híd burkolatában okozott kár helyreállítási munkálatairól
163/2010 Járdafelújítási program helyzetéről
164/2010 Ingatlan felújításáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  szeptember  15-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dr. Gajdos Géza alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László,
Kátai Lajos,
Dr. Szögi Zoltán,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Tarnai Mihály intézményvezető,
Sándor Erzsébet tagintézmény-vezető,
Zsoldi Lajos,
Simon Károly bizottsági tagok,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik Ildikó és Szilágyi Péter jelezték távolmaradásuk okát. Szabó László képviselő ismét nem 
jelezte távolmaradásának okát s  már 11 ülésen nem volt jelen, távolmaradásait nem igazolta, ezért 
rosszallásomat fejezem ki a képviselő úr magatartásával szemben. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. 
Szögi Zoltán és Dr. Tóth-Daru Péter személyét javasolja.

    
        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
        foglaltakat 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 

                    ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

153/2010 (IX.15.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szögi Zoltán és Dr. Tóth-Daru 
Péter személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat?

Dömők Istvánné: javasolja zárt ülésen megtárgyalni a Pénzügyi Bizottság előterjesztéseit, átmeneti 
segély ügyben.

Szarvák Imre: új  napirendi  pontként  kéri  megtárgyalni  a  ciklusprogram megvalósulásáról  szóló 
jelentést és kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

⁃ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
⁃ Beszámoló  a  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Bölcsődei,  Óvodai,  Iskola  és  Alapfokú 



Művészetoktatási Intézmény 2009/2010. tanévéről
⁃ Jelentés a ciklusprogram megvalósulásáról
⁃ Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról
⁃ Tájékoztató  az  önkormányzat  és  intézményei  2010.  évi  pénzügyi  tervének  I.  félévi 

végrehajtásáról
⁃ Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéséről szóló 3/2010 (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
⁃ Előterjesztés a bölcsődei ellátás létrehozásával kapcsolatos rendeletek módosításáról
⁃ Előterjesztés önkormányzati ingatlanban okozott kár helyreállítási munkálatairól
⁃ Tájékoztató járdafelújítási program helyzetéről
⁃ Tájékoztató ingatlanok felújításáról

Zárt ülés:
⁃ Előterjesztés ingatlanrész átruházásáról
⁃ Előterjesztés átmeneti segély kérelmekről 

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

154/2010 (IX.15.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

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

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

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: írásos anyagot nem kaptak a tisztelt képviselők, kivételesen szóban terjesztem elő a 
tájékoztatót. Aláírásra került az Egyházzal a Fő út 78. szám alatti ingatlan bérleti szerződése. Ismét 
I. fokú belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni, mert egy nap alatt 70 mm csapadék hullott. 
Folytatódnak  a  belvízelvezetési  rendszer  javítását  segítő  munkálatok.  A  belterületen  és  a 
külterületen  egyaránt  hatalmas  károkat  okozott  az  újszerű  csapadékhullás.  A meglévő rendszert 
fokozatosan fejlesztjük, s megpróbáljuk olyan szintre hozni, hogy működőképessé váljon.  A kisebb 
utcák vízelvezető árkait be kell vezetni a megújult gerincelvezetőkbe, lakossági együttműködéssel.

Dr. Gajdos Géza: a nagy esőzés miatt a szennyvízrendszerbe is ismét sok csapadék került bele, ami 
ismét többletköltséget okoz.

Szarvák Imre:  a most kiosztott napi pénzügyi helyzetből jól látható, hogy nincs lejárt határidejű 
kifizetetlen  számlája  az  önkormányzatnak  és,  hogy  milyen  források  állnak  rendelkezésére. 
Elmondható,  hogy  a  ciklus  végén  biztonságos  pénzügyi  működést  mutat  az  önkormányzat. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele? Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra 
bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.



      A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
       foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
155/2010 (IX.15.) 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.

Beszámoló  a  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Bölcsődei,  Óvodai,  Iskola  és  Alapfokú  
Művészetoktatási Intézmény 2009/2010. tanévéről

Szarvák  Imre: a  tisztelt  képviselők  írásban  megkapták  az  anyagot.  Köszönti  Tarnai  Mihály 
intézményvezetőt. Megkérdezi tőle, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?

Tarnai Mihály: köszönt mindenkit. Nem kívánom a beszámolót kiegészíteni, de amennyiben van 
kérdés, szívesen válaszolok rá.

Szarvák Imre: átadja a szót kérdésfeltevésre.

Dömők Istvánné: az a 2-3 gyerek aki a magas igazolatlan óraszámot produkálta még az intézmény 
tanulója?

Tarnai Mihály: az egyik tanuló már nem jár az intézménybe. Bízunk abban, hogy pozitív változás 
áll be a törvénymódosítás miatt.

dr. Kovács Kornél: az Országgyűlés elfogadott egy olyan törvénymódosítást, ami kimondja, hogy 
ha a gyermek a kötelező tanórai foglalkozásról igazolatlanul több mint ötven órát mulaszt, a jegyző 
elrendeli a védelembe vételt és a teljes iskoláztatási támogatás felfüggesztését.

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  van-e  további  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát  szavazásra 
bocsátja a beszámolóban foglaltakat. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban
           foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                       nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

156/2010 (IX.15.) KT határozat

Lippay  Lajos  Alsó-jászsági  Bölcsődei,  Óvodai,  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  
Intézmény 2009/2010. tanévéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Lippay  Lajos  Alsó-jászsági 
Bölcsődei,  Óvodai,  Iskola  és  Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény 2009/2010.  tanévéről  szóló 
beszámolóban foglaltakat elfogadta.



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Tarnai Mihály intézményvezető, H.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Irattár, H.

Jelentés a ciklusprogram megvalósulásáról

Szarvák Imre: a képviselő-testület elfogadott egy gazdasági programot, akciótervet, amely mentén 
megszülettek a döntések, ezek 80-90%-ban meg is valósultak. A terv tartalmaz olyan programokat, 
amik átívelnek az adott cikluson, vagy más lett aktuálisabb. Az önkormányzat működése jogszabály 
szerint nyilvános, ez a testület emelt fővel adhatja át a munkát. A ciklusprogram megvalósulásáról a 
lakosság is kapott tájékoztatást, mely részét képezi a falugyűlés témájának is. Megkérdezi, hogy a 
jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát szavazásra bocsátja a 
jelentésben foglaltakat.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelentésben
              foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                          nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

157/2010 (IX.15.) KT határozat

Ciklusprogram megvalósulásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusprogram megvalósulásáról 
szóló jelentésben foglaltakat elfogadta.

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

Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról

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

Szarvák  Imre: sok  önkormányzat  már  nem  csatlakozik  a  pályázathoz,  én  javaslom,  hogy 
önkormányzatunk  a  nehéz  gazdasági  körülmények  ellenére  ebben  az  évben  is  csatlakozzon  az 
ösztöndíj rendszerhez 750.000.- Ft-tal.

Dömők Istvánné: kéri kizárását a szavazásból.

                    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelemben
       foglaltakat 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat
        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

158/2010 (IX.15.) KT határozat

Szavazásból történő kizárásról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíj 



pályázathoz  történő  csatlakozásról  szóló  előterjesztés  szavazásából,  személyes  érintettség  miatt 
kizárja Dömők Istvánnét.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Irattár H.

Jakusné Vámos Mária: kéri kizárását a szavazásból.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelemben
       foglaltakat 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat
        nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

159/2010 (IX.15.) KT határozat

Szavazásból történő kizárásról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíj 
pályázathoz  történő  csatlakozásról  szóló  előterjesztés  szavazásából,  személyes  érintettség  miatt 
kizárja Jakusné Vámos Máriát.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, H.
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
3.) Irattár H.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

160/2010 (IX.15.) KT határozat

Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról és a 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 2011. évi költségvetésben 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint 
előirányzat tervezését kell biztosítani.
Határidő: mellékletben foglaltak szerint.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 1244 Budapest, Pf. 920.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző H.
4.) Irattár H.



Beszámoló  a  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2010.  évi  I.  félévi  
költségvetésének teljesítéséről

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

Szarvák Imre: lehet látni, hogy az önkormányzat gazdálkodásaival és a törvény által előírt, valamint 
az önként vállalt feladatait teljesítette. Felhasználás tekintetében időarányos a bevételek és kiadások 
alakulása.  Jászboldogházával  kötött  oktatási  társulás  miatt,  ami  nagyon  jól  működik, 
pluszbevételünk keltezett. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, 
szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

      A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban
       foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás

                   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

161/2010 (IX.15.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2010. évi I. félévi költségvetésének  
teljesítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Községi 
Önkormányzat  2010. évi I.  félévi  költségvetésének teljesítéséről  szóló beszámolóban foglaltakat 
elfogadta.

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

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben 
foglaltakat.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
              foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

  nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

9/2010 (IX.17.) Önkormányzati rendelet

Az  önkormányzat  és  intézményei  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2010  (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

(a 9/2010 (IX.17.) önkormányzati rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.



Szünet után.

Előterjesztés a bölcsődei ellátás létrehozásával kapcsolatos rendeletek módosításáról

Szarvák Imre: a bölcsőde létrehozásával vált szükségessé a két rendelet módosítása.

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

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a gyermekek  részére  nyújtandó  pénzbeli  és  természetbeli 
ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
              foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

  nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

10/2010 (IX.20.) Önkormányzati rendelet

A  gyermekek  részére  nyújtandó  pénzbeli  és  természetbeli  ellátásokról  és  a  
gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  1/2010  (II.1.)  önkormányzati  rendelet   
módosításáról

(a10/2010 (IX.20.) önkormányzati rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 
rendelet módosítását.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
              foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

  nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

11/2010 (IX.20.) Önkormányzati rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII.15.) KT 
rendelet módosításáról

(a 11/2010 (IX20.) önkormányzati rendelet írásban mellékelve)

Előterjesztés önkormányzati ingatlanban okozott kár helyreállítási munkálatairól

Szarvák Imre: a tisztelt képviselők írásban megkapták az anyagot, melyet annyival egészítenék ki, 
hogy  a  híd  járható,  de  azt  nem  lehetett  megállapítani,  hogy  az  aszfaltban  milyen  szakadások 
keletkeztek, ezért szükséges a helyreállítás. 

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

  A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
              foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



162/2010 (IX.15.) KT határozat

A Zagyva-híd burkolatában okozott kár helyreállítási munkálatairól

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a kártérítési összeg kifizetésére vonatkozóan elfogadja 
a károkozó jogi képviselője által leírtakat és a letéti szerződésben foglaltakat. A Képviselő-testület 
helyreállítási munkálatok elvégzésére megbízza a Baktató Kft.- t bruttó 1.435.666. -Ft összegért, a 
műszaki ellenőri feladatok elvégzésére Kimák Gyulát bruttó 125.000.- Ft összegért, a vonatkozó 
szerződések aláírására meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert. A kiadásokat a károkozó által 
fizetett kártérítés fedezi.

Határidő szerződés aláírására: 2010. szeptember 17.
Határidő kivitelezésre: 2010. szeptember 24.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül: 1.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
2.) Fehér Kft. 5142 Alattyán, Déryné u. 32.
3.) dr. Mátó Tibor ügyvéd 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 14 II/3. 
4.) Baktató Kft. 5100 Jászberény, Csángó u. 5.
5.) Kimák Gyula 5130 Jászapáti, Kocsér u. 1.
6.) Képviselő-testület tagjai, H.
7.) Irattár, H.

Tájékoztató járdafelújítási program helyzetéről

Szarvák  Imre: az  előterjesztésben  jelzett  okok  miatt  kell  a  járdaszakaszok  kivitelezésének 
határidejét  meghosszabbítani.  A járdafelújítási  programot  lehet  és  érdemes  is  folytatni  újabb 
pályázatok kiírásával az önkormányzat lehetőségeinek figyelembe vételével, melynek köszönhetően 
lakossági összefogással 40-50 éves járdaszakaszok kerülhetnek felújításra.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
           foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

163/2010 (IX.15.) KT határozat

Járdafelújítási program helyzetéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
járdafelújítások megvalósításának részleteiről szóló 169/2009 (IX.9.) KT határozatát  az alábbiak 
szerint módosítja.
A programban  szereplő  járdaszakaszok  felújítása  2011.  július  30-ig  megvalósítható  az  eredeti 
feltételek szerint.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2011. július 30.



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

       5.) Irattár, H.

Tájékoztató ingatlanok felújításáról

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

Szarvák Imre: egy érvényben lévő ütemterv módosításáról van szó, az átütemezésről fogunk hozni 
egy határozatot,  melyet  az Egyház is  kért  tőlünk.  A Fő út  69.  sz.  alatt  található ingatlan teljes 
egészében Egyházi tulajdonban van de az önkormányzat használja. A házi segítségnyújtást nagyon 
kevesen veszik igénybe. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy ezt a fajta ellátást ingyenessé 
tegyük,  s  talán  így  több  ember  bekerülne  ebbe  a  rendszerbe,  mely  az  önkormányzat  számára 
kötelezően ellátandó feladat.  

Dr, Szögi Zoltán: az idősek bizalmatlanok, talán ebből is fakad, hogy kevesen veszik igénybe ezt a 
fajta ellátást.

Koczka László: a bokszolóknak is abban az épületben van az edzőtermük, ha felújításra kerül a sor 
tudunk felajánlani másik helyet számukra?

Szarvák Imre: a Faluházban is tarthatják addig a bokszolók az edzéseket. Megkérdezi, hogy van-e 
további  észrevétel,  hozzászólás? Mivel  jelentkezőt nem lát  szavazásra bocsátja  a  tájékoztatóban 
foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatóban
           foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

   nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

164/2010 (IX.15.) KT határozat

Ingatlan felújításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  továbbra  is 
fenntartja azt, hogy az általa használt Egyházi tulajdonú Fő út 69. szám alatti ingatlan (3 hrsz.) 
felújításához, állagmegóvásához hozzájárul az alábbi új ütemezés szerint:
A munkálatok tervdokumentációjának elkészítése 2011. február 28-ig
A munkálatok megkezdése 2011. március 1.
A munkálatok befejezése 2012. október 1.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2012. október 1.

Határozatról értesülnek:   1.) Szarvák Imre polgármester, H.
                                          2.) Képviselő-testület tagjai, H.
                                          3.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
                                          4.) Pásztor Pascal plébános, H.

       5.) Irattár, H.



Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dr. Szögi Zoltán Dr. Tóth-Daru Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő




