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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített  ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

   1/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
   2/2013 Napirend elfogadásáról
   3/2013 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
   4/2013 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi 

előzetes költségvetésének elfogadásáról 
   5/2013  Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosító számú, „Komplex belterületi 

vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)” című pályázat 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

   6/2013  Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosító számú, „Komplex belterületi 
vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)” című pályázat közbeszerzési 
feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

   7/2013 Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosító számú, „Komplex belterületi 
vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)” című pályázat önerejének 
biztosításáról

   8/2013 Óvoda felújítási pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő megbízásáról
   9/2013 A „Tornaterem épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással  

kombinálva” című pályázat előkészítéséhez szükséges tervezési szerződés 
megkötéséről

  10/2013 A „Faluház épületenergetikai fejlesztése” című pályázat előkészítéséhez szükséges  
tervezési szerződés megkötéséről

  11/2013 A „Tornaterem épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással  
kombinálva” című pályázat előkészítéséhez szükséges projektmenedzsmenti 
szerződés megkötéséről

  12/2013 A „Faluház épületenergetikai fejlesztése” című pályázat előkészítéséhez szükséges  
projektmenedzsmenti szerződés megkötéséről

  13/2013 A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméről
  14/2013 Vízmű ügyéről
  15/2013 A jánoshidai háziorvosi ügyelet esetleges létszámcsökkentésének ügyéről
  16/2013 Női Kézilabda Szakosztály kérelméről
  17/2013 Civil Szervezet kérelméről
  18/2013 Jász Lovas Bandérium kérelméről
  19/2013 Keresztény Bál támogatásáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  január  31-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos
Koczka László 
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vigh Miklós
Zsoldi Lajos,
Gál Zoltán bizottsági tagok
dr. Kovács Kornél jegyző,
Helyi lakosok
Szarvák Mónika jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Képviselő-testület teljes létszámban 
jelen  van,  az  ülés  határozatképes.  Jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Kátai  Lajos  és  Koczka  László 
képviselő személyét javasolja.

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

1/2013. (I.31.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kátai  Lajos  és  Koczka  László 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: új napirendi pont felvételére tesz javaslatot, zárt ülésen kéri megtárgyalni az  első 
személyi  tulajdonú  lakás  vásárlásának,  építésének  támogatásáról  szóló  kérelmet, illetve  a  civil 
szervezet kérelméről szóló napirend kiegészül még egy kérelemmel. Megkérdezi, hogy van-e más 
javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

− Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
− Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének előzetes 

megtárgyalásáról
− Előterjesztés  az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,  „Komplex  belterületi 

vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című  projekthez  kapcsolódóan  ajánlatok 
elbírálásáról és önerejének biztosításáról



− Előterjesztés  a  óvoda  felújítási  pályázathoz  kapcsolódóan  közbeszerzési  szakértő 
megbízásáról

− Előterjesztés  a  „Faluház  épületenergetikai  fejlesztése”  és  „Tornaterem  épületenergetikai 
fejlesztés  megújuló  energiaforrás  hasznosításával  kombinálva”  című  pályázatok 
előkészítéséhez szükséges szerződések megkötéséről

− Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméről
− Előterjesztés a jánoshidai háziorvosi ügyelet esetleges létszámcsökkentés tárgyában
− Előterjesztés Civil Szervezetek kérelméről

Zárt ülésen:
− Előterjesztés ingatlan vételre történő felajánlásról
− Előterjesztés  első  személyi  tulajdonú  lakás  vásárlásának,  építésének támogatásáról  szóló 

kérelemről 

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2013. (I.31.) 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: levelet írtunk Pócs János országgyűlési képviselő úrnak. Már tavaly május hónapban 
felhívtam a figyelmet, hogy romlott a közbiztonság nemcsak a térségben, hanem a községünkben is. 
Változás  történt  végre,  hisz  Halmai  Ferenc  rendőrkapitány  tájékoztatott,  hogy  közel  30  fős 
készenléti rendőr állományt vezényelt le a Jászságba. Látványos rendőri jelenlétre számíthatunk. 
Nívós rendezvény ebben az időszakban a Keresztény Bál. A rendezvényt minden évben támogatja 
az önkormányzat. 

Zsoldi Lajos: véleményem szerint tombola felajánlással kellene támogatni a bált.

Szarvák Imre:  javaslom,  hogy a bál  támogatásának kérdésére  a  Civil  Szervezetek kérelmeinél 
térjünk vissza.

Koczka László: kérdezném mikor indul a közmunka program, ugyanis február közepétől 1 fő jó 
lenne a Vadasba, hisz kezdődnek az edzések. 

dr. Kovács Kornél: az eddigi információink szerint márciustól.

Szarvák Imre:  vannak már jelentkezők a programra, sőt olyanok is, akik eddig idegenkedtek ettől a 
formától. Ez egy helyi munka. Képzettség,  szakmai tapasztalat alapján kapnak a munkavállalók 
feladatot. 



Feketéné  Laczlavik  Ildikó: más  irányú  kérdésem  lenne.  Megkerestek  a  lakosok,  a  kutyachip 
ügyében. Sok idős embernek gondot okoz a kutya kötelező chipezése. Nem lehetne szervezett úton 
megoldani, mint pl. a kutyaoltást? 

dr. Kovács Kornél: ennek a lehetőségét is vizsgáljuk. 

Feketéné Laczlavik Ildikó: 2 illetékes keresett meg a kocsmákkal kapcsolatban. Azt mondják nincs 
változás.

dr. Kovács Kornél: Jászberényben folyamatban van az ügy, épp január 24-én volt közmeghallgatás 
ezen ügy kapcsán. Különböző fokozatok vannak, melyeket be kell tartani, ezért nem érezhető a 
változás. Személyesen voltam ellenőrizni az egyik ominózus kocsmát szombat hajnali fél 1-kor, ami 
nyitva volt,  kb. 30-35 fő tartózkodott a vendéglátó egységben. Nem volt sem hangos zene, sem 
rendbontó magatartás. A rendeletet be kell tartatnom., melyben az szerepel, hogy havi 1 alkalommal 
rendkívüli nyitva tartást kérhet az üzemeltető, amit 10 nappal előtte kell jelezni. 

Vígh Miklós: ma már nincs tolerancia az emberekben. A Mi időnkben reggelig báloztunk.

Szarvák Imre a  szórakozóhelyek üzemeltetése  nem az  önkormányzat  feladata.  A Mátra  sörözőt 
szigeteltetni kellene, hogy a zenegép ne zavarja a környéken élőket,mely befektetés hosszú távon az 
üzemeltetőnek  is  megtérülne.  Megkérdezi,  hogy  van-e  még  kérdés,  észrevétel  a  tájékoztatóval 
kapcsolatban, 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:

3/2013. (I.31.) 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  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2013.  évi  költségvetésének  
előzetes megtárgyalásáról

Szarvák  Imre: a  kiküldött  anyagokat  megkapták,  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  elfogadásra 
javasolta.  A nagy  átalakítások  után  úgy  tűnik  a  finanszírozás  jobb  nem  lesz.  Szinte  minden 
önkormányzat forráshiánnyal küzd. Hiányt nem lehet tervezni. A mi esetünkben nem lenne gond, ha 
a kötelező feladatok (óvoda, közvilágítás, Hivatal működés) le lennének finanszírozva. Nem csupán 
községünkben okoznak gondot a változások, ezért az országgyűlési képviselőn keresztül a frakció 
ülésen  próbálnak  megoldást  találni.  Lehetséges  normatíva  emelkedés  vagy  más  kiegészítő 
támogatás,megoldanák a gondjainkat. 

Koczka László: mikor lesz válasz? A pályázatainkat meg tudjuk valósítani?



dr. Kovács Kornél: a tavalyi év sem indult jobban. Az idei változások mind hátrányosan érintették 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatot. Fejlesztési hitelünk lehet, működési hitel nem. 

Szarvák  Imre: az  iparűzési  adó  aránytalanságának  kiegyensúlyozása  is  csökkentené  a  hiányt. 
Megkérdezi,  hogy  van-e  további  kérdés,  észrevétel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban,  mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

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

                       nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

4/2013. (I.31.) KT határozat 

A  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2013.  évi  költségvetésének  előzetes  
megtárgyalásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 
szervei 2013. évi előzetes költségvetését elfogadta.

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

Előterjesztés az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosító számú, „Komplex belterületi  
vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)” című projekthez kapcsolódóan ajánlatok 
elbírálásáról és önerejének biztosításáról

Szarvák Imre: az írásos anyagot megkapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben 
foglaltakat  és  elfogadásra  javasolja.  Három  előterjesztésről  kell  döntenünk,  az  elsőben   a 
projektmenedzsmenti  feladatok  ellátásáról.  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:

5/2013.(I.31.) KT határozat 

Az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,  „Komplex  belterületi  vízrendezés  
Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)” című pályázat projektmenedzsmenti feladatok ellátására  
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  mint  ajánlatkérő  az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 
azonosító  számú,  „Komplex  belterületi  vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című 
pályázathoz  kapcsolódóan a  projektmenedzsmenti  feladatok  ellátása tárgyú  közbeszerzési 
értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza 
meg:

      1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a   Sansz Projekt Iroda Bt. (Iroda: 
5100 Jászberény, Thököly út 22.) ajánlata nettó 3.200.000.- Ft ajánlati árral.

2. A második legkedvezőbb ajánlat a Tempo-Consulting Kft. (székhely: 2194 Tura, Erdész u. 8., 



Telephely/Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Szent László u. 9.) ajánlata nettó 3.400.000.- Ft 
ajánlati árral. 

3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat az EUEXPERT Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Arany János 
út 10.) ajánlata nettó 4.250.000.- Ft ajánlati árral.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. február 6.

Határozatról értesül:

1.) Tempo-Consulting Kft. (székhely: 2194 Tura, Erdész u. 8., Levelezési cím: 2120 
     Dunakeszi, Szent László u. 9.)

2.) EUEXPERT Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Arany János út 10.)
3.) Sansz Projekt Iroda Bt. (Iroda: 5100 Jászberény, Thököly út 22.)
4.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
5.) dr. Kovács Kornél, jegyző Helyben
6.) Képviselő-testület, Helyben 
7.) Irattár, Helyben 

Az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,  „Komplex  belterületi  
vízrendezés Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című  pályázat  közbeszerzési 
feladatok ellátására nyertes ajánlattevő 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:

6/2013.(I.31.) KT határozat 

Az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,  „Komplex  belterületi  vízrendezés  
Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című  pályázat  közbeszerzési  feladatok  ellátására  
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  mint  ajánlatkérő  az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 
azonosító  számú,  „Komplex  belterületi  vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című 
pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, 
három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg:

    1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a   Sansz Projekt Iroda Bt. (Iroda:  
5100 Jászberény, Thököly út 22.) ajánlata nettó 3.000.000.- Ft ajánlati árral.

2. A második legkedvezőbb ajánlat Mátrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 
(4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.) ajánlata nettó 3.400.000.- Ft ajánlati árral. 

3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a Gesztorház Bt. (2367 Újhartyán, Monori u. 30.) ajánlata 
nettó 3.500.000.- Ft ajánlati árral.



A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. február 6.

Határozatról értesül:
       1.) Mátrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen,     

        Poroszlay u. 27.)
2.) Sansz Projekt Iroda Bt. (Iroda: 5100 Jászberény, Thököly út 22.)
3.) Gesztorház Bt. (2367 Újhartyán, Monori u. 30.)
4.) Képviselő-testület Helyben
5.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
6.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
7.) Irattár, Helyben

Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,  „Komplex  belterületi  
vízrendezés Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című  pályázat  önerejének  
biztosításáról

Szarvák  Imre: 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:

7/2013. (I.31.) KT határozat 

Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,  „Komplex  belterületi  vízrendezés  
Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)” című pályázat önerejének biztosításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 
azonosító számú, „Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)” című pályázat 
önerejét 32.966.974.- Ft összeget saját forrásból 2013. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

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

Előterjesztés  a  óvoda  felújítási  pályázathoz  kapcsolódóan  közbeszerzési  szakértő  
megbízásáról

Szarvák  Imre: 23  éves  az  óvoda,  így  már  időszerű  egy  energetikai  felújítás.  A pályázathoz 
kapcsolódóan közbeszerzési szakértő megbízásáról kell döntenünk. Az írásos anyagban mellékeltük 
a  Sansz  Projekt  Iroda  Bt.  ajánlatát. 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:

8/2013. (I.31.) KT határozat 

Óvoda felújítási pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő megbízásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló  fejlesztésekhez  kapcsolódó  támogatások  igénybevételének  részletes  szabályairól  szóló 
4/2012.  (III.1.)  BM  rendelet  szerint,  a  társult  formában  működtetett,  kötelező  önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcímre” benyújtott  és elnyert pályázat építési 
munkálatai kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 
megbízza  a   Sansz  Projekt  Iroda  Bt.  (székhelye:  5100  Jászberény,  Blénessy  János  u.  24/F., 
telephelye: 5100 Jászberény, Thököly út 22.) nettó: 250.000.-Ft + 67.500.-Ft (27%ÁFA)= bruttó: 
317.500.-Ft  megbízási  díjért.  A  megbízási  szerződés  aláírására  felhatalmazza  Szarvák  Imre 
polgármestert.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. február 6.

Határozatról értesül:         1.) Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly út 22.)
      2.) Képviselő-testület tagjai, H.
      3.) Szarvák Imre polgármester, H.
      4.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.

                                         5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  a  „Faluház  épületenergetikai  fejlesztése”  és  „Tornaterem  
épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című 
pályázatok előkészítéséhez szükséges szerződések megkötéséről

Szarvák  Imre:  a  Településfejlesztési  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az 
előterjesztésben  foglaltakat  és  elfogadásra  javasolja.  Az  első  a  „Tornaterem  épületenergetikai 
fejlesztés  megújuló  energiaforrás  hasznosításával  kombinálva”  című  pályázatok  előkészítéséhez 
szükséges szerződések megkötéséről. 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:

9/2013. (I.31.) KT határozat 

A  „Tornaterem  épületenergetikai  fejlesztése  megújuló  energiaforrás  hasznosítással  
kombinálva”  című  pályázat  előkészítéséhez  szükséges  tervezési  szerződés  
megkötéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0/B Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva pályázati konstrukció keretében  a 



„Tornaterem  épületenergetikai  fejlesztése”című  pályázat  benyújtásához  szükséges  műszaki 
dokumentáció  (felmérési  tervek,  építészeti  alaptervek,  szakági  műszaki  leírások,  szükséges 
energetikai számítások, szakágankénti költségvetések - 1. szakasz) elkészítésére bruttó 600.000.- Ft 
megbízási díjért megbízza a Fókusz Kft.-t (5000 Szolnok, Jókai u. 12.) és nyertes pályázat esetén 
megbízza  a  megvalósításhoz  szükséges  részletes  kiviteli  tervek  elkészítésére  (építészeti 
részlettervek  és  szakági  statikai,  elektromos  és  gépész  kiviteli  tervekkel  –  2.  szakasz)  bruttó 
2.100.000.- Ft megbízási díjért. A Képviselő testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a 
megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. február 6.

Határozatról értesül: 1.) Fókusz Kft. (5000 Szolnok, Jókai u. 12.)
2.) Maranello Építőipari Kft. 5004 Szolnok, Pf. 3.
3.) KYMA Bt. 5000 Szolnok, Mályva u. 21.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Szarvák Imre polgármester, H.
6.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
7.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre:  a  következő előterjesztés  a „Faluház épületenergetikai  fejlesztése” című pályázat 
előkészítéséhez szükséges tervezési szerződés megkötéséről szól, a Településfejlesztési Bizottság és 
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:

10/2013. (I. 31.) KT határozat

A „Faluház  épületenergetikai  fejlesztése”  című  pályázat  előkészítéséhez  szükséges  
tervezési szerződés megkötéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0/A Épületenergetikai 
fejlesztések  és  közvilágítás  energiatakarékos  átalakítása  pályázati  konstrukció  keretében   a 
„Faluház  épületenergetikai  fejlesztése” című  pályázat  benyújtásához  szükséges  műszaki 
dokumentáció  (felmérési  tervek,  építészeti  alaptervek,  szakági  műszaki  leírások,  szükséges 
energetikai számítások, szakágankénti költségvetések - 1. szakasz) elkészítésére bruttó 600.000.- Ft 
megbízási díjért megbízza a Fókusz Kft.-t (5000 Szolnok, Jókai u. 12.) és nyertes pályázat esetén 
megbízza  a  megvalósításhoz  szükséges  részletes  kiviteli  tervek  elkészítésére  (építészeti 
részlettervek  és  szakági  statikai,  elektromos  és  gépész  kiviteli  tervekkel  –  2.  szakasz)  bruttó 
2.100.000.- Ft megbízási díjért. A Képviselő testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a 
megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. február 6.

Határozatról értesül: 1.) Fókusz Kft. 5000 Szolnok, Jókai u. 12.
2.) Maranello Építőipari Kft. 5004 Szolnok, Pf. 3.
3.) KYMA Bt. 5000 Szolnok, Mályva u. 21.



4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Szarvák Imre polgármester, H.
6.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
7.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre:  a „Tornaterem épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva”  című  pályázat  előkészítéséhez  szükséges  projektmenedzsmenti  szerződés 
megkötéséről szól a következő előterjesztés, 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:

11/2013. (I. 31.) KT határozat

A  „Tornaterem  épületenergetikai  fejlesztése  megújuló  energiaforrás  hasznosítással  
kombinálva”  című  pályázat  előkészítéséhez  szükséges  projektmenedzsmenti  szerződés  
megkötéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0/B Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva pályázati konstrukció keretében  a 
„Tornaterem  épületenergetikai  fejlesztése”  című  pályázat  előkészítéséhez  és  benyújtásához 
szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátására legfeljebb bruttó 900.000.- Ft megbízási díjért 
megbízza az EUExpert Kft.-t (5000 Szolnok, Jókai u. 12.), amely megbízási díjból bruttó 300.000.- 
Ft  a  pályázat  befogadásakor,  bruttó  600.000.-  Ft  összeg  nyertes  pályázatesetén  esedékes.  A 
Képviselő testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. február 6.

Határozatról értesül: 1.) EUExpert Kft. (5000 Szolnok, Arany J. út 10.)
2.) JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
     5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
3.) Jász-Innova Kft. 5100 Jászberény, Szent László u. 23. II/6.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Szarvák Imre polgármester, H.
6.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
7.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre:  a „Faluház épületenergetikai fejlesztése” című pályázat előkészítéséhez szükséges 
projektmenedzsmenti  szerződés megkötéséről szól a következő előterjesztés. 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:



12/2013. (I. 31.) KT határozat

A  „Faluház  épületenergetikai  fejlesztése”  című  pályázat  előkészítéséhez  szükséges  
projektmenedzsmenti szerződés megkötéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0/A Épületenergetikai 
fejlesztések  és  közvilágítás  energiatakarékos  átalakítása  pályázati  konstrukció  keretében   a 
„Faluház  épületenergetikai  fejlesztése”  című  pályázat  előkészítéséhez  és  benyújtásához 
szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátására legfeljebb bruttó 900.000.- Ft megbízási díjért 
megbízza az EUExpert Kft.-t (5000 Szolnok, Jókai u. 12.), amely megbízási díjból bruttó 300.000.- 
Ft  a  pályázat  befogadásakor,  bruttó  600.000.-  Ft  összeg  nyertes  pályázat  esetén  esedékes.  A 
Képviselő testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. február 6.

Határozatról értesül: 1.) EUExpert Kft. (5000 Szolnok, Arany J. út 10.)
2.) JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
     5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
3.) Jász-Innova Kft. 5100 Jászberény, Szent László u. 23. II/6.
4.) Képviselő-testület tagjai, H.
5.) Szarvák Imre polgármester, H.
6.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
7.) Irattár, Helyben

Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméről

Szarvák Imre  :   a kiküldött kérelemben leírtakhoz a következőket fűzi hozzá: A Társulás megszűnik, 
de a Családsegítő Szolgálat működtetése kötelező önkormányzati feladatunk. A Petőfi úton lévő 
jelenlegi irodájukból takarékossági szempont miatt szeretnének átköltözni a Polgármesteri Hivatal 
épületébe. 

dr. Kovács Kornél:  a hivatalban jelenleg van üres szoba, ahová beköltözhetnek.

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel  a  kérelemmel  kapcsolatban,  mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

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

13/2013. (I. 31.) KT határozat

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászsági  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat kérelmében foglaltakat támogatja és biztosítja a területi iroda áthelyezését 
a Polgármesteri Hivatal  földszintjén található helyiségbe.

Határozatról értesül: 1.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
     Jászberény, Ferencesek tere 3/A
2.) Képviselő-testület tagjai, H.



3.) Szarvák Imre polgármester, H.
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: Vízmű Kft.  ügyére térnék ki.  Javasolnám, hogy a Vízmű hitelkonszolidációjával 
kapcsolatban  hívjuk  meg  az  országgyűlési  képviselőnket  Pócs  Jánost,  valamint  a  TRV  Zrt. 
vezérigazgatóját  Hajdú Gábort.  Megkérdezi,  van-e kérdés,  észrevétel  a  javaslattal  kapcsolatban, 
mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

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

14/2013. (I. 31.) KT határozat

Javaslat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy határozott, hogy a Vízmű Kft. 
hitelkonszolidációja ügyében meghívja Pócs János országgyűlési képviselőt, valamint Hajdú Gábort 
a TRV. Zrt. Vezérigazgatóját.

Határozatról értesül:             1.) Pócs János 5130 Jászapáti, István Kir. út.
2.) Hajdú Gábor TRV Zrt. vezérigazgató
3.) Képviselő-testület tagjai, H.
4.) Szarvák Imre polgármester, H.
5.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
6.) Irattár, Helyben

Előterjesztés a jánoshidai háziorvosi ügyelet esetleges létszámcsökkentés tárgyában

Szarvák Imre: a kiküldött  levélhez hozzátenném, hogy 5 települést  érintene a változás, már két 
település elfogadta a létszámcsökkentési javaslatot. Nem egyszerű a kérdés annak ellenére, hogy 
egy fő nővér státuszban dolgozó személyről van szó. 

Kátai Lajos: sokszor az asszisztens is megnyugtató tud lenni a beteg számára. 

Koczka László: ha nem lesz a jánoshidai ügyeleten nővér, többször lesz az autó vidéken. Többet 
kell várni. Én nem támogatom.

Feketéné Laczlavik Ildikó: én sem támogatom a létszámcsökkentést. 

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e más javaslat, kérdés, észrevétel a kérelemmel kapcsolatban, 
mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

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

15/2013. (I. 31.) KT határozat

A jánoshidai háziorvosi ügyelet esetleges létszámcsökkentésének ügyéről



Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jánoshidai  háziorvosi  ügyelet 
esetleges létszámcsökkentésének tárgyára tett  javaslatot nem támogatja.

Határozatról értesül: 1.) Községi Önkormányzat polgármestere, Jánoshida Fő út 28.
2.) Képviselő-testület tagjai, H.
3.) Szarvák Imre polgármester, H.
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés Civil Szervezetek kérelméről

Szarvák Imre: két kérelem érkezett a Női Kézilabda Csapattól. Az egyikben a Tornaterem bérleti 
díjához kérnek hozzájárulás, a másikban a Faluház épületében szeretnének zártkörű rendezvényt 
tartani, mely zenés est jellegű lenne, a befolyt összeg a csapat támogatására menne.  Megkérdezi, 
hogy  van-e  még  kérdés,  észrevétel  a  kérelemmel  kapcsolatban,  mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

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

16/2013. (I. 31.) KT határozat

Női Kézilabda Csapat kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Női 
Kézilabda  Csapat  kérelmében  foglaltakra  40.000.-  Ft  hozzájárulást  nyújt  a  Tornaterem  bérleti 
díjához, mely a civil szervezetek támogatására elkülönített keret tartalékából kerül kifizetésre. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: azonnal.

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

3.) Női Kézilabda Szakosztály, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.)Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel  a  kérelemmel  kapcsolatban,  mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

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

17/2013. (I. 31.) KT határozat

Civil Szervezet kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Női  Kézilabda  Csapat 
kérelmében foglaltakra úgy határozott, hogy havonta egy alkalommal a Csapat képviselője részére 



rendelkezésre bocsátja a Faluház épületét zártkörű rendezvények lebonyolítására, 20.000.- Ft kaució 
letétele mellett. A rendezvények alkalmával sem bérleti díjat, sem rezsiköltséget nem kell a Csapat 
képviselőjének fizetnie.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: azonnal.

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

 3.) Női Kézilabda Csoport  Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Községi Könyvtár és Faluház vezetője, Helyben
6.) Irattár, Helyben

Koczka László elhagyja az ülést.

Jász Lovas Bandérium kérelméről

Szarvák Imre: jászkapitány levelét megkapták, a lakosságszám arányához 74.000,- Ft-os támogatást 
javaslok.  Megkérdezi  van-e  egyéb  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsájtja  a 
javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat 5 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal,tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

18/2013. (I. 31.) KT határozat

Jász Lovas Bandérium kérelméről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jász Lovas 
Bandérium kérelmében foglaltakra 74.000,- Ft összegű támogatást nyújt, azzal a feltétellel, hogy az 
egyesület   vállalja,  hogy 10 éven keresztül  Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Családi 
Napján  szerepelnek és kizárólag a szállítási költséget számítanak fel.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: azonnal.

Határozatról értesülnek:      1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Bolla János jászkapitány Jászberény, Jókai út 
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben
6.) Pénzügy, Helyben

Szarvák Imre: térjünk vissza a Keresztény Bál támogatásra. Javaslom, hogy a rendezvényt 50.000,-
Ft-tal támogassa az önkormányzat. Megkérdezi, hogy van-e egyéb javaslat? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsájtja a javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat  6 igen szavazattal, ellenszavazat, 



tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

19/2013. (I. 31.) KT határozat

Keresztény Bál támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  VIII. 
Keresztény Bál  megrendezését 50.000,-Ft összeggel támogatja. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: azonnal.

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

 3.) Római Katolikus Egyházközség, H, Fő út 76.
 4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben
6.) Pénzügy, Helyben

Szarvák Imre:  a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömök Istvánné Szilágyi Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő    




