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Jegyzıkönyv  
 

Készült: a községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 15-én megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak:   Szarvák Imre polgármester,   
   Feketéné Laczlavik Ildikó, 
   Dr. Gajdos Géza, 
   Jakusné Vámos Mária, 
   Koczka László, 
   Kátai Lajos, 
   Szabó László, 
   Szilágyi Péter,   
             Vígh Miklós önkormányzati képviselık, 
   dr. Kovács Kornél jegyzı,    
   Kecskés Ferenc, 
   Törıcsik Tamás, 
   Zsoldi Lajos bizottsági kültagok, 
   Tarnai Mihály, 
   Sándor Erzsébet, intézményvezetık, 
   Halmai Ferenc, 
   Káplár Ferenc, 
   Lázár Péter rendırség képviseletében, 
   Bobák Nóra, 
   Magera Tibor Jászsági Többcélú Társulás képviseletében  
   Tóth László fıtanácsos, 
   Inkeller Zoltán Jászalsószentgyörgyi Vízmő Kft. ügyvezetıje 
   Kecskés Katalin jegyzıkönyvvezetı 
    
    
Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Dömık 
Istvánné, Dr. Tóth-Daru Péter és Szögi  Zoltán jelezte távolmaradása okát, Vígh Miklós és Dr. 
Gajdos Géza nem jelezte. 
Jegyzıkönyv-hitelesítınek Kátai Lajos és Szilágyi Péter személyét javasolja. 
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatban foglaltakat 
    7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az  
    alábbi határozatot hozta: 
 
175/2008 (X. 15.) KT határozat  
 
 Jegyzıkönyv-hitelesítık elfogadásáról 
 
A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Kátai Lajos és Szilágyi Péter személyét 
jegyzıkönyv-hitelesítınek elfogadta. 
 
Határozatról értesülnek:  1.) Képviselı-testület H. 
    2.) Jegyzı H. 
    3.) Irattár H. 
 
Szarvák Imre: napirend sorrendjének módosításaként és kiegészítéseként javasolja, hogy a Jászsági 
Többcélú Társulással kapcsolatos napirendi pontok (6,7,8,9,10) napirendi pontok kerüljenek a 
közbiztonsági beszámoló után 3,4,5,6,7 napirendi pontba, és az ivóvízminıség javító programhoz 



való csatlakozásról szóló 11. napirendi pontot 8. napirendi pontként tárgyalja a testület. Ezenkívül 
kiegészítéseként javasolja a 12. napirendi pontként felvenni a Településfejlesztési Bizottság 
javaslatát.  
 
Szarvák Imre: Javasolja a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 
 
-  Jegyzıkönyv-hitelesítık elfogadásáról 
-  Napirend elfogadásáról 
-  Zárt ülés tartásáról 
- Jász-Kempó Karate Klub kérelmének támogatásáról 
-  Két ülés között tett intézkedésekrıl, fontosabb eseményekrıl 
- Jászalsószentgyörgy község közbiztonsági helyzetérıl, a közbiztonság javítása érdekében 
 tett intézkedésekrıl szóló beszámoló elfogadásáról  
- A Jászsági Támogató Szolgálat 2009. évtıl történı  fenntartásának újratárgyalásáról és a 
 várható szükséges önkormányzati hozzájárulás      
 biztosításáról 
- A házi segítségnyújtás Többcélú Társulásban történı mőködtetésrıl  
-  A Jászsági Többcélú Társulás által benyújtandó     TÁMOP-
5.3.1/08/2 kódszámú pályázaton való részvételrıl és a likviditási biztosításról 
-  A Jászsági Többcélú Társulás 2009. évi feladatellátásáról 
- A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalásáról 
-  Ivóvízminıség-javító programhoz való csatlakozásról 
-  A Polgármesteri Hivatal 2007. évi szabálysértési tevékenységérıl szóló beszámoló  
 elfogadásáról  
-  Az iskola felújítási pályázat újbóli benyújtásáról  
-  A Jászalsószentgyörgy, József Attila utca közúti forgalmának egyirányúvá tételérıl 
-  Településfejlesztési Bizottság javaslata a Tájház program elıkészítésérıl, Egyházi 
 ingatlanok rendezésérıl, Szeméttelep kitakarításáról  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendre tett  
    javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
    elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
176/2008 (X. 15.) KT határozat  
 
 Napirend elfogadásáról 
 
A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendre tett javaslatot elfogadta. 
 
Határozatról értesülnek: 1.) Képviselı-testület H. 
    2.) Jegyzı H. 
    3.) Irattár H. 
 
Szarvák Imre: zárt ülésen kéri megtárgyalni az önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról, valamint 
az ingatlan eladása tárgyában beadott kérelmeket, és az átmeneti segély tárgyában készült 
elıterjesztéseket. 
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a zárt ülésre tett  
    javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
    elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 



177/2008 (X. 15.) KT határozat  
 
 Zárt ülés tartásáról 
 
A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete zárt ülésen tárgyalja meg az önkormányzati 
ingatlanok bérbeadásáról, valamint az ingatlan eladása tárgyában beadott kérelmeket, és az átmeneti 
segély tárgyában készült elıterjesztéseket. 
 
Határozatról értesülnek:  1.) Képviselı-testület H. 
    2.) Jegyzı H. 
    3.) Irattár H. 
 
 Két ülés között tett intézkedésekrıl fontosabb eseményekrıl  
 
Szarvák Imre polgármester: Nagy örömmel tájékoztatja a képviselıket és a megjelenteket, hogy az 
Ökölvívó Szakosztály az Országos Bajnokságon Illés Norbert II. helyezést ért el. 
 
Kátai Lajos: köszönti a jelenlévıket, elmondja, hogy az I. Családi Napnak nagyon jó visszhangja 
volt és gratulál mindenkinek aki ebben részt vett.  
 
Koczka László: az óvoda  játszótér felújítási kapcsolatosan kérdezi, hogy mennyi összeggel lehet 
pályázni?  
 
Szarvák Imre polgármester:  körülbelül 5-10 millió Ft még nem tudni pontosan.  
 
Szarvák Imre polgármester: kérelem érkezett a Jász-Kempó Karate klubtól, hogy a bérleti díjtól, 
amit a klub a Faluház igénybevételéért fizet, tekintsen el a Képviselı-testület a jövıben. A klub 
bemutatót tartott a Családi Napon is, jelentıs eredményeket értek el. A Faluházat nem kell jobban 
főteni, mert a jelenlegi hımérséklet számukra megfelelı a sportolásra. Szavazásra bocsátja 
javaslatát.  
 
   A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatban foglaltakat  
   7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az   
   alábbi határozatot hozta: 
 
178/2008. (X. 15.) KT határozat  
 
 A Jász-Kempó Karate Klub kérelmének támogatásáról 
 
Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata elhatározza, hogy Cseh Róbert kérelmét a Jász-
Kempó Karate Klub vonatkozásában támogatja és egy évig eltekint a bérleti díj fizetésétıl a 
Faluház heti két alkalommal történı igénybevétele során. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
 
Határozatról értesülnek: . 
       1. Szarvák Imre polgármester 
       2. Cseh Róbert 
       3. Képviselı- testület tagjai, Helyben 
 
 



Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a két ülés között tett intézkedésekrıl, fontosabb eseményekrıl 
szóló tájékoztatót.  
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a tájékoztatóban  
    foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
    elfogadta és az  alábbi határozatot hozta: 
 
179/2008. (X. 15.) KT határozat  
 
 Két ülés között tett intézkedésekrıl, fontosabb eseményekrıl 
 
A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés között tett intézkedésekrıl, fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.  
 
Határozatról értesülnek:  1.) Képviselı-testület H. 
    2.) Jegyzı H. 
    3.) Irattár H. 
 
 Jászalsószentgyörgy község közbiztonsági helyzetérıl, a közbiztonság javítása 
 érdekében tett intézkedésekrıl szóló beszámoló elfogadásáról  
 
Szarvák Imre: tisztelettel köszönti a kapitányság részérıl a megjelenteket. Körei-Nagy József 
kapitányságvezetı úr beszámolóját írásban megkapták a képviselık. Átadja a szót 
véleménynyilvánításra.  
 
Szabó László: a Településfejlesztési Bizottság elfogadása javasolja a beszámolóban foglaltakat.  
 
Szarvák Imre: a beszámoló végén szó esett arról, hogy a körzeti megbízottaknak szüksége lenne egy 
lézeres nyomtatóra. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítson számukra egy nyomtatót.  
Szavazásra bocsátja a beszámolót a kiegészítéssel együtt.  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolóban  
    foglaltakat  7 igen szavazattal, ellenszavazat és    
    tartózkodás nélkül elfogadta és az  alábbi határozatot hozta: 
 
 
180/2008.  (X. 15.) KT határozat  
 
 Jászalsószentgyörgy község közbiztonsági helyzetérıl, a közbiztonság javítása 
 érdekében tett intézkedésekrıl szóló beszámoló elfogadásáról  
  
A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Jászalsószentgyörgy község közbiztonsági 
helyzetérıl, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekrıl szóló beszámolót elfogadja és 
elhatározza a lézeres nyomtató beszerzését a rendırség körzeti megbízottjai részére.  
 
Határozatról értesülnek:   1.) Képviselı-testület H. 
     2.) Jegyzı H. 

3.) Jászberényi Rendırkapitányság, Jászberény 
4.) Jászladányi Rendırırs, Jászladány  

     5.) Irattár H. 
 
 
 



 
 A Jászsági Támogató Szolgálat 2009. évtıl történı fenntartásának újratárgyalásáról 
 és a várható szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosításáról 
 
Szarvák Imre: tisztelettel köszönti a Jászsági Többcélú Társulás munkatársait az elıterjesztést a 
képviselık írásban megkapták. Átadja a szót véleménynyilvánításra.  
 
Jakusné Vámos Mária: A Pénzügyi Bizottság a Jászsági Többcélú Társulásról szóló 
elıterjesztéseket megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Szarvák Imre: Szavazásra bocsátja az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben  
    foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
    elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
181 /2008. (X. 15.) KT határozat  
 
 A Jászsági Támogató Szolgálat 2009. évtıl történı fenntartásának  újratárgyalásáról 
 és a várhatóan szükséges önkormányzati hozzájárulás  biztosításáról 
 

1. Jászalsószentgyörgy Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai a Magyar Köztársaság 
2008. évi költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. számú mellékletének 2.4. 
pontjában foglaltak, illetve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján a Jászsági 
Többcélú Társulás által fenntartott Jászsági Támogató Szolgálat finanszírozásának 
változásait áttekintették „A Jászsági Támogató Szolgálat 2009. évtıl történı fenntartási 
lehetısége az önkormányzati határozatok függvényében” c. elemzés alapján. 

 
2. Ennek értelmében Jászalsószentgyörgy Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, hogy 

részt kíván venni a Jászsági Támogató Szolgálat 2009. évtıl történı mőködtetésében az 
alábbi feltételekkel. 

a)  A változó feltételek okán a Képviselı-testület tagjai elfogadják, hogy a Jászsági 
 Támogató   Szolgálat 2009. évtıl történı mőködtetéséhez a 2008. I. félévi adatok 
 alapján várhatóan legalább 12.009.- Ft, de legfeljebb 17.459.-Ft önkormányzati 
 hozzájárulást biztosítanak a tárgy évi önkormányzati költségvetés terhére azzal 
 együtt, hogy a tényleges önkormányzati hozzájárulások a 2008. teljes évi adatok 
 alapján kerülnek kiszámításra. 
b) A Képviselı-testület kéri, hogy amennyiben nem marad valamennyi jászsági 
 település az ellátásban, úgy kerüljön felülvizsgálatra az intézmény felépítése a 
 szükséges szolgálatok száma, a várható bevétel és kiadás, a létszám és a 
 feladatellátáshoz használt gépjármővek száma vonatkozásában. 
c) Továbbá a Képviselı-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a 
 szükséges tárgyalások lefolytatására, nyilatkozatok megtételére. 
 

Határid ı: a határozat megküldésére 2008. október 16. 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
 
Err ıl:  1./ Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény 
 2./ Szarvák Imre polgármester 
 3./ Képviselı- testület tagjai – értesülnek. 



 
 A házi segítségnyújtás Többcélú Társulásban történı mőködtetésrıl  
 
Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az elıterjesztésben foglaltakat.  
       
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben  
    foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
    elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
182/2008. (X. 15.) Képviselı-testületi határozat  
 
 A házi segítségnyújtás Többcélú Társulásban történı mőködtetésérıl 
 

� Jászalsószentgyörgy Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai a Jászsági Többcélú 
Társulás által fenntartott szociális alapszolgáltatások – családsegítés és jelzı rendszeres házi 
segítségnyújtás – változó finanszírozási feltételeit áttekintették „A  HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS/VAGY SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS TÁRSULÁSI SZINTŐ 
BIZTOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI” c. elemzés alapján. 

 
� A változások értelmében a Képviselı-testület kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, 

hogy 2009. évtıl a Jászsági Többcélú Társulás fenntartásában kívánja / nem kívánja* 
mőködtetni a szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást. 

 
� A Képviselı-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a szükséges tárgyalások 

lefolytatására, nyilatkozatok megtételére. 
 
 
 
Határid ı: a határozat megküldésére 2008. október 16. 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
 
 
Err ıl:  1./ Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény 
 2./ Szarvák Imre polgármester 
 3./ Képviselı- testület tagjai – értesülnek. 
 
 
 A Jászsági Többcélú Társulás által benyújtandó TAMOP-5.3.1/08/2 kódszámú 
 pályázaton való részvételrıl és a likviditás biztosításáról 
 
Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben  
    foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
    elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
183/2008. (X. 15.) számú KT határozat  
 
 A Jászsági Többcélú Társulás által benyújtandó TAMOP-5.3.1/08/2 kódszámú 
 pályázaton való részvételrıl és a likviditás biztosításáról 



 
1. Jászalsószentgyörgy Önkormányzat Képviselı-testülete részt kíván venni a Jászsági 

Többcélú Társulás által az „Elsı lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezık 
képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı programjai címő, TAMOP-5.3.1/08/2 
kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázaton. 

 
2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a településrıl résztvevık arányában biztosítja a projekt 

finanszírozásához szükséges likviditási forrásokat a 2009., 2010. és 2011. évi 
költségvetésében. A 2008. évben felmerülı elıkészítési költségek forrását az 
Önkormányzat a Jászsági Többcélú Társulás fenntartásában mőködtetett Jászsági 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetéséhez történı hozzájárulásával 
biztosította. 

 
3. Továbbá az Önkormányzat felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a pályázatban való 

részvételhez szükséges tárgyalások lefolytatására, nyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ı: a határozat megküldésére 2008. október 15. 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
 
Err ıl:  1./ Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény 
 2./ Szarvák Imre polgármester 
 3./ Képviselı- testület tagjai – értesülnek. 
 
 
 A Jászsági Többcélú Társulás 2009. évi feladatellátásáról 
 
Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben  
    foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
    elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
184/2008. (X. 15.) KT határozat 
 
 a Jászsági Többcélú Társulás 2009. évi feladatellátása jóváhagyásáról 
 
Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a Jászsági Többcélú 
Társulás feladatellátása 2009. évi tervét. 
 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
 Határidı: 2008 október 31. 
  
 Errıl:  1)  Szarvák Imre polgármester 
  2)  Képviselı-testület tagjai 
  3) Jászsági Többcélú Társulás Titkársága 
  értesül. 
 
 
 
 
 



A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalásáról 
 
Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben  
    foglaltakat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
    elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
185/2008. (X. 15.) sz. KT határozat 
 
 A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
 

4. A Képviselı-testület a 2004. évi CVII. tv. 1. § (9) bekezdése alapján minısített 
többséggel hozott határozatával elfogadja a Jászsági Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodása – elıterjesztésben foglalt – módosítási javaslatát. Az egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosítási javaslata jelen határozat 
mellékletét képezi. A módosított Társulási Megállapodás valamennyi társult 
önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselı-testületének 
határozatával válik hatályossá.  

 
5. A Képviselı-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a módosított Társulási 

Megállapodás aláírására. 
 

6. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatmódosításokból adódó 
önkormányzati rendeletek, határozatok felülvizsgálatát kezdeményezze. 

 
Határid ı: azonnali 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
 
Err ıl:  1./ Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény 
 2./ Szarvák Imre polgármester 
 3./ Képviselı- testület tagjai – értesülnek. 
 
Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.  
 
Szünet után.  
 
Dr. Gajdos Géza és Vígh Miklós megérkezik az ülésre. 
 
 
 Ivóvízminıség-javító programhoz való csatlakozásról 
 
Szarvák Imre: tisztelettel köszönti Inkeller Zoltánt a Jászalsószentgyörgyi Vízmő Kft. ügyvezetı 
igazgatóját. Az elıterjesztést a képviselık írásban megkapták, átadja a szót véleménynyilvánításra.  
 
Jakusné Vámos Mária: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és javasolta, hogy a 
Képviselı-testület hozzon döntést.  
 
Szabó László: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és javasolta, hogy a 
Képviselı-testület bízza meg a Jászalsószentgyörgyi Vízmő Kft.-t, hogy  társaság készítsen el egy 
javaslatot arra vonatkozóan, hogy az ivóvízminıség-javító program mennyibe kerül a pályázaton 
való részvétel nélkül.  



Inkeller Zoltán: tisztelettel köszönti a megjelenteket. Átnézte  a polgármestertıl a megkapott 
anyagokat s a beruházás bizonyos elemeivel s azok költségeivel nem ért egyet. Feleslegesnek tartja 
új kút fúrását és egyéb s a felsorolt tisztítandó paraméterek közül csak az ammóniamentesítést és a 
KOI mentesítést tartja indokoltnak. Véleménye szerint ez közel sem kerül annyiba mint ami a 
pályázatban erre elıirányozva van.  
 
Szarvák Imre: elmondja, hogy amennyiben részt vesz az önkormányzat a programban azzal 
kötelezettségeket vállal ami elıreláthatólag a vízdíj további 213 Ft-os növekedését vonhatja maga 
után. A jelenlegi víz-és csatornadíjak mértéke ismeretében véleménye szerint ez nem vállalható fel. 
İ is javasolja, hogy a társaság készítsen el egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy az ivóvízminıség-
javító program mennyibe kerül a pályázaton való részvétel nélkül.  
 
Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatban   
    foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
    elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
186/2008. (X. 15.) sz. KT határozat 
 

Az Ivóvízminıség-Javító Program II. üteméhez való csatlakozási szándékról 
 
A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy az Észak-
Alföldi Régió Ivóvízminıség-Javító Program II. ütemében nem vesz részt.  
Megbízza a Jász-Vízmő Kft-t, hogy készítsen az ivóvízminıség javításáról egy hosszú távú 
koncepciót a koncessziós szerzıdéssel összhangban. 
 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
Határidı: 2008. december 15.  
 
Errıl értesülnek:  1. Szarvák Imre, polgármester 
   2. Képviselı-testület tagjai 
   3. Jász-Vízmő Kft., Bóly  
   4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok 
   5. Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény  
 
 
 A Polgármesteri Hivatal 2007. évi szabálysértési tevékenységérıl szóló beszámoló 
 elfogadásáról  
 
 
Szarvák Imre: köszönti Tóth László fıtanácsos urat, mint szabálysértési hatóságot. A beszámolót 
nem kívánja szóban kiegészíteni, átadja a szót a képviselıknek és az elıadónak.  
 
Tóth László: elmondja, hogy növekvı tendencia figyelhetı meg az ismeretlen elkövetık általi 
szabálysértések számában.  
 
Jakusné Vámos Mária: tájékoztatást kér azzal kapcsolatban, hogy az iskolai hiányzások miatti 
szabálysértéseknek milyen szankciói vannak.  
 
Tóth László: elmondja, hogy általában a figyelmeztetés a szankció, valamint pénzbüntetés.  
 



Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.  
 
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolóban 
    foglaltakat 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
    elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
187/2008. (X. 15.) KT. határozat  
 
 A Polgármesteri Hivatal 2007. évi szabálysértési tevékenységérıl szóló beszámoló 
 elfogadásáról  
 
 
A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 2007. évi szabálysértési 
tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.  
 
 
Határozatról értesülnek:  1.) Képviselı-testület H. 
    2.) Jegyzı H. 
    3.) Irattár, H. 
 
 
Szarvák Imre: szünetet rendel el.  
 
Feketéné Laczlavik Ildikó távozik az ülésrıl.  
 
Szünet után.  
 
 
 Az iskola felújítási pályázat újbóli benyújtásáról  
 
Szarvák Imre: az elıterjesztést a képviselık írásban megkapták. Átadja a szót 
véleménynyilvánításra.  
 
Jakusné Vámos Mária: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Szabó László: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.  
 
Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az elıterjesztésben foglaltakat.  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben  
    foglaltakat 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

188/2008. (X. 15.) KT határozat 
  
 „Épület rekonstrukció a jászalsószentgyörgyi Lippay Lajos Alsójászsági Óvodai, 
 Iskolai és Alapfokú Mővészetoktatási Központban és jászboldogházi 
 tagintézményében” címő pályázat újbóli benyújtásáról, fenntartásáról 
 
Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul az ÉAOP-2007-
4.1.1/2/2F kódszámú Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati kiírásra elkészített 



pályázat fenntartására. 
A pályázat az önkormányzatot érintı teljes bekerülési költsége 159.094.441.- Ft. 
A 10% önerıt az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja. 
 
Határidı: a pályázat benyújtására 2008. nov. 5. 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
 
 
Határozatról értesülnek: 1.) Képviselı-testület tagjai H. 
    2.) Polgármester H. 
    3.) Jegyzı H. 

                 4.)Aditus Kft. Budapest 
 
 
 A Jászalsószentgyörgy, József Attila utca közúti forgalmának egyirányúvá tételérıl 
 
Szarvák Imre: az elıterjesztést a képviselık írásban megkapták. Átadja a szót 
véleménynyilvánításra.  
 
Jakusné Vámos Mária: kéri, hogy az egyirányúvá tétel feltételeinek kialakításával együtt kerüljön 
kavicságy az iskola elıtt található kerékpártárolóhoz.  
 
Szabó László: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta három 
kiegészítéssel. Javasolja az iskola elıtti zsákutcában „behajtani tilos kivéve célforgalom” táblát 
kihelyezni, a József Attila út elejétıl kb. 5 m-re megállni tilos táblát kihelyezni, a parkolót halszálka 
formában kiépíteni, hogy több autó elférjen.  
 
Szarvák Imre: a kerékpártárló megoldható zúzott kı réteggel, a halszálkás parkoló és a táblák 
kihelyezése is megoldható.  
 
Szarvák Imre: javaslatokat vár a kivitelezı személyével kapcsolatban.  
 
Szabó László: Juhász Sándort javasolja a kivitelezési munkák elvégzésére.  
 
Szarvák Imre: nincs akadálya annak, hogy ı legyen a kivitelezı, árajánlat bekérése után. Szavazásra 
bocsátja az elıterjesztésben foglaltakat a fenti kiegészítésekkel  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben  
    foglaltakat a kiegészítésekkel együtt 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
    és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
189/2008.( X. 15.) számú KT határozat 
 
 a Jászalsószentgyörgy, József A. utca közúti forgalmának egyirányúvá tételérıl 
 
 Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul a József A. utca 
 tervezett egyirányúvá tételéhez a benyújtott ÚT/F-06/2008 sz. terv szerint. A testület 
 hozzájárul az iskola elıtti zsákutcában „behajtani tilos kivéve célforgalom” tábla 
 kihelyezéséhez, a József Attila út elejétıl kb. 5 m-re „megállni tilos” tábla kihelyezéséhez,  
 parkoló halszálka formában kiépítéséhez és a kerékpártároló zúzott kıvel való leszórásához,  
 és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Juhász Sándort árajánlat bekérésével a 
 munkálatok elvégzésére megbízza.  



  
 Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete az új forgalmi rend 
 bevezetésének idejét 2009. január 5.-ben, a megvalósítás határidejét 2008. december 15.-
 ében határozza meg. 
 
 Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete forgalmi rend 
 megváltozásáról szóló közhírré tétel módját hirdetmény útján történı közzétételben 
 határozza meg. 
 
 Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete  megbízza a 
 Polgármestert, hogy a T/F-06/2008 sz. tervhez kapcsolt 332.544 Ft (bruttó) tervezıi 
 költségvetés szerint építtesse meg  a József A. utca gépkocsi parkolót és gyalogjárdát. 
 
 Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı-testülete  megbízza a  
 Polgármestert, hogy a T/F-06/2008 sz. tervhez kapcsolt 115.726 Ft (bruttó) tervezıi 
 költségvetés szerint  a közút forgalmának egyirányúvá tételéhez szükséges közlekedési 
 jelzıtáblákat helyeztesse ki. 
 
 Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
 Határidı: 2009. január 5. 
  
 Errıl:  1)  Szarvák Imre polgármester 
  2)  Képviselı-testület tagjai 
  3)  Hajas Gyula tervezı ( 5100 Jászberény, Madách u. 1.1/3.9 
  értesül 
 
 
 Településfejlesztési Bizottság javaslatairól 
 
Szabó László: elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság három témát megtárgyalt, amirıl kéri 
a Képviselı-testület döntését. Elsı a tájház kialakítása Vígh Miklós javaslata, amihez szükséges a 
győjtımunka megkezdése. Szükséges az egyházi ingatlanok tulajdonjogi viszonyainak rendezése és 
a szeméttelep kitakarítása.  
 
Vigh Miklós: a Pénzügyi Bizottság ülésén is felmerült, hogy a Könyvtár helyén egy esetleges 
Tájház kialakításához kezdjen el az önkormányzat anyagokat győjteni.  
 
Szarvák Imre: megkéri Vígh Miklóst, hogy az egyházi ingatlanokkal kapcsolatban kezdjen el  
tárgyalásokat az egyházközség vezetıjével. 
 
 
Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a Településfejlesztési Bizottság elsı javaslatát.  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatban  
    foglaltakat együtt 8 igen szavazattal, ellenszavazat    
    és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
190/2008.( X. 15.) számú KT határozat 
 
 Községi Tájházhoz anyaggyőjtés lehetıségérıl 



 
A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy minden lehetıséget felkutat 
Tájházprogram megvalósításához.  
 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
  Határidı: 2008. december 31.  
  
 Errıl:  1)  Szarvák Imre polgármester 
  2)  Képviselı-testület tagjai 
  3)  dr. Kovács Kornél jegyzı  
  4)  Irattár, Helyben  
  értesül  
 
 
Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a Településfejlesztési Bizottság második javaslatát.  
 
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatban  
    foglaltakat együtt 8 igen szavazattal, ellenszavazat    
    és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
191/2008.( X. 15.) számú KT határozat 
 
 Egyházi ingatlanok tulajdonjogi viszonyainak rendezésérıl 
 
A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy minden lehetıset felkutat az 
egyházi ingatlanok tulajdonjogi viszonyainak rendezése érdekében.  
 
 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
    Vigh Miklós képviselı 
Határidı: 2008. december 31.  
 
Errıl értesül:   1)  Szarvák Imre polgármester 
  2)  Képviselı-testület tagjai 
  3)  dr. Kovács Kornél jegyzı  
  4)  Irattár, Helyben  
  
 
Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a Településfejlesztési Bizottság harmadik javaslatát.  
 
    A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatban  
    foglaltakat együtt 8 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás 
    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 
192/2008.( X. 15.) számú KT határozat 
 
 Szeméttelep kitakarításáról 



 
A Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza szeméttelep kitakarítását. 
 
Felelıs: Szarvák Imre polgármester 
   Kátai Lajos  képviselı 
   Szabó László képviselı  
 
Határidı: 2008. december 31.  
 
 
Errıl értesül:  1)  Szarvák Imre polgármester 
  2)  Képviselı-testület tagjai 
  3)  dr. Kovács Kornél jegyzı  
  4)  Irattár, Helyben  
 
 
 
 
Szarvák Imre: megköszöni a nem képviselık jelenlétét a napirend megtárgyalását zárt ülésen 
folytatja. 
 
 
 
Szarvák Imre          dr. Kovács Kornél 
polgármester                jegyzı  
 
 
 
Kátai Lajos              Szilágyi Péter 
önkormányzati képviselı        önkormányzati képviselı  
jegyzıkönyv hitelesítı        jegyzıkönyv hitelesítı 
 


