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Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  február  14-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
Gál Zoltán bizottsági tag,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Tokaji Gábor rendőr-őrnagy,
Tarpai Tamás körzeti megbízott,
dr. Kovács Kornél jegyző, 
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre:  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Koczka László 
jelezte távolmaradásának okát.  Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Feketéné Laczlavik Ildikó és Dömők 
Istvánné képviselő személyét javasolja.

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

23/2013. (II.14.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  és 
Dömők Istvánné személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: új  napirendi pont felvételére tesz javaslatot, 9. napirendi pontként civil szervezet 
kérelmét kéri megtárgyalni, 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 költségvetéséről
− Előterjesztés  az  óvoda  felújítási  pályázat  ajánlattételi  felhívásának  elfogadásáról  és  a 

meghívandó vállalkozások kiválasztásáról
− Előterjesztés EMVA "Jászalsószentgyörgy mezőgazdasági utak fejlesztése" című pályázat 

kivitelezőjének kiválasztásáról
− Előterjesztés  talajterhelési  díjról  szóló  12/2007.  (IX.28.)  számú  önkormányzati  rendelet 

módosításáról
− Előterjesztés az állattartásról szóló 8/2011. (V.2.) számú önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről



− Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás további működéséről
− Előterjesztés óvodai társulás további működéséről

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

24/2013. (II.14.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

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

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

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: a  tisztelt  képviselők  írásban megkapták  a  tájékoztatót.  Ezen belül  is  felhívom a 
figyelmet az önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási tervére, melyből jól látszik, hogy  mintegy 
100  fő  foglalkoztatását  vetíti  elő.  Rossz  hír,  hogy  a  tervezett  dologi  kiadások  mintegy  4/5-ét 
elvonták. Köszöntöm a rendőrség képviselőit. 

Tokaji Gábor: köszönt mindenkit, megkérdezi, hogy van-e esetleg a rendőrség irányába bármilyen 
kérdés, észrevétel?

Szarvák Imre: a készenléti rendőrség jelenlétének köszönhetően normalizálódott településünkön a 
közbiztonság  helyzete.  Ezzel  kapcsolatban  egy  észrevételem  lenne  amit  a  készenléti  rendőrök 
parancsnokának is elmondtam, hogy amikor már nincsenek a településen, akkor sajnálatos módon 
újra negatív irányba mozdul el a közbiztonság helyzete. Véleményem szerint időszakosan meg kéne 
jelenniük településünkön a készenléti rendőrségnek. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy lehet-e 
tudni meddig marad a készenléti rendőrség a településen?

Tokaji Gábor: nincs információm arra vonatkozóan, hogy meddig marad a térségben a kivezényelt 
készenléti  rendőrség.  Az  egységet  kitelepítették  Jászberénybe,  akikkel  közösen  is  teljesítünk 
szolgálatot, valamint tőlünk is kapnak eligazítást az úgynevezett "helyi sajátosságokról". 

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a rendőrség irányába? Mivel jelentkezőt 
nem lát, megköszöni a jelenlétet. A két ülés közötti tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés? Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

25/2012. (II.14.) 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 költségvetéséről

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat és elfogadásra 
javasolja. Az új szabályok miatt nem lehetett hiányt tervezni, viszont a kötelező feladatok nincsenek 
lefinanszírozva, így az óvoda működéséhez 14 millió Ft, a Polgármesteri Hivatal működéséhez 18 
millió Ft, a közvilágításhoz 5 millió Ft hiányzik. Az átengedett központi adók (SZJA) kikerültek a 
költségvetésünkből és a gépjárműadó bevételből már csak 40%-ban részesülünk. Megkérdezi, hogy 
van-e kérdés a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezetben foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
  foglaltakat 6 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
  nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

1/2013. (II.15.) Önkormányzati Rendelet 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Az 1/2013. (II.15.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Szarvák  Imre: külön  határozattal  kell  elfogadni  a  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás 
költségvetését, melyet a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolt. Szavazásra bocsátja.

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

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

26/2013. (II.14.) KT határozat 

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testület a Köznevelési  Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetését elfogadta.

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

Előterjesztés az óvoda felújítási pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és a 
meghívandó vállalkozások kiválasztásáról

Szarvák Imre: az Önkormányzat Közbeszerzés Előkészítő és Bíráló Bizottsága valamint a Pénzügyi 
Bizottsága  is  megtárgyalta  az  ajánlattételi  felhívást,  melyet  elfogadásra  javasolnak.  A Pénzügyi 



Bizottságon  felvetődött  az  az  elképzelés,  hogy  amennyiben  a  pályázat  költségvetésében  nem 
jelentene túlzott  kiadást a jászalsószentgyörgyi óvoda nyílászárói 3 rétegű, két légréses üvegből 
készüljenek. Az erre vonatkozó árajánlatot már megkértük, amennyiben pozitív ajánlatot kapunk, 
akkor abban az esetben változtatjuk a műszaki tartalmat ennek megfelelően. Megkérdezi, hogy van-
e  észrevétel,  hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben 
foglaltakat. 

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

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

27/2013. (II.14.) KT határozat 

„Jászboldogháza  és  Jászalsószentgyörgyi  Községi  Óvoda  energiatakarékos  fejlesztése”  
elnevezésű pályázat  ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  „Jászboldogháza  és 
Jászalsószentgyörgyi Községi Óvoda energiatakarékos fejlesztése” elnevezésű pályázatra vonatkozó 
ajánlattételi felhívását elfogadta.

A képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármester, hogy amennyiben kedvező ajánlatot 
kap arra vonatkozóan, hogy a jászalsószentgyörgyi óvoda nyílászárói 3 rétegű, két légréses üvegből 
készüljenek, akkor ennek megfelelően módosítsa a műszaki tartalmat. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az ajánlattételi felhívás megküldését a leírt vállalkozásoknak.

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

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

28/2013. (II.14.) KT határozat 

„Jászboldogháza  és  Jászalsószentgyörgyi  Községi  Óvoda  energiatakarékos  fejlesztése”  
elnevezésű pályázat  ajánlattételi felhívásának megküldéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  „Jászboldogháza  és 
Jászalsószentgyörgyi Községi Óvoda energiatakarékos fejlesztése” elnevezésű pályázatra vonatkozó 
ajánlattételi felhívását az alábbi vállalkozásoknak küldi meg:

1. Szarvák Mihály egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.)
2. Jász-Terra Kft. (2040 Budaörs, Árpád u. 26.)
3. Darók és Társa Kft. (5144 Jászboldogháza, Arany J. u. 2/a)



Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő: 2013. február 15. 

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt. 5100 Jászberény, Thököly út 22.
4.) Szarvák Mihály, Helyben, Petőfi út 32.
5.) Jász-Terra Kft. 2040 Budaörs
6.) Darók és Társa Kft., Jászboldogháza, Arany J. út 2/a
7.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
8.) Irattár, Helyben 

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Előterjesztés  EMVA  "Jászalsószentgyörgy  mezőgazdasági  utak  fejlesztése"  című  
pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

Szarvák Imre:  a Pénzügyi Bizottság ülésén a bekért árajánlatok bontása és értékelése megtörtént. 
A meghívott három vállalkozás az alábbiak szerint tette meg ajánlatát:  Kevinem 2000 Kft. (5000 
Szolnok, Kisfaludy u. 21. II/7.) bruttó: 9.631.093.- Ft, Turai Design Kft. (5055 Jászladány, Béke út 
1.) bruttó: 9.376.293.-Ft, Major Unió Kft. (1164 Budapest, Vidámverseny út 8.) bruttó: 10.048.444.-
Ft.  Legelőnyösebb ajánlatot a Turai Design Kft. adta, mely alapján javaslom megbízni a projekt 
keretében megvalósítandó építési jellegű feladatokra. A nyertes ajánlattevő által megajánlott összeg 
az elszámolható támogatási összeg és a szükséges önerő együttes összegénél. Megkérdezi, hogy 
van-e  kérdés,  észrevétel?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben 
foglaltakat.

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

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

29/2013. (II.14.) KT határozat 

EMVA  "Jászalsószentgyörgy  mezőgazdasági  utak  fejlesztése"  című  pályázat  
kivitelezőjének kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  EMVA "Jászalsószentgyörgy 
mezőgazdasági utak fejlesztése" című pályázatra három vállalkozástól kért ajánlatot. A meghívott 
vállalkozások az alábbiak szerint tették meg ajánlatukat:

- Turai Design Kft. (5055 Jászladány, Béke út 1.) bruttó: 9.376.293.-Ft
- Kevinem 2000 Kft. (5000 Szolnok, Kisfaludy u. 21. II/7.) bruttó: 9.631.093.- Ft
- Major Unió Kft. (1164 Budapest, Vidámverseny út 8.) bruttó: 10.048.444.-Ft

A képviselő-testület  megállapítja,  hogy  a  legelőnyösebb  ajánlatot  a  Turai  Desing  Kft.  (5055 
Jászladány, Béke út 1.) adta bruttó: 9.376.293.-Ft összegben, mely alapján felhatalmazza Szarvák 
Imre polgármestert a vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Turai Design Kft. 5055 Jászladány, Béke út 1.
4.) Kevinem 2000 Kft. 5000 Szolnok, Kisfaludy u. 21. II/7.
5.) Major Unió Kft. 1164 Budapest, Vidámverseny út 8.
6.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
7.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  a  talajterhelési  díjról  szóló  12/2007.  (IX.28.)  számú  önkormányzati  
rendelet módosításáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat, de konkrét döntés 
nem született az ülésen. Az ülésen elhangozott, hogy éves szinten 24 m³-t vagy annál kevesebbet 
fogyasztók esetében megállapított teljes és visszamenőleges kedvezmény nem igazságos azokkal 
szemben,  akik  hasonló  mennyiséget  fogyasztottak  és  már  korábban  rácsatlakoztak  a 
szennyvízelvezető  hálózatra  és  fizetik  a  szolgáltatási  díjat.  Ez  utóbbi  kategória  egyébként  248 
fogyasztási egységet jelent. Elhangzott továbbá egy olyan javaslat, hogy aki szolgáltatási szerződést 
köt  és vállalja,  hogy a rendszerbe üríti  a szennyvízét  -  akkor is  ha nincs fürdőszobája -  akkor 
megoldódhat  sajátos  helyzete.  Ez  a  lehetőség  azonban  nem  rendezi  a  tavalyi  év  elejétől 
visszamenőleg  kivetendő  emelt  összegű  talajterhelési  díj  kérdését,  illetve  a  mai  napig  vagy  a 
rácsatlakozásig ebben az évben keletkezett összeget. Összefoglalva tehát a kis fogyasztók kevesebb 
talajterhelési díjat fizetnének, mint a nagyobb fogyasztók mindaddig amíg nem csatlakoznak rá a 
rendszerre. Ez az elképzelés talán ösztönzi a kis- és nagy fogyasztókat a rácsatlakozás lehetőségére. 

Kátai Lajos távozott az ülésről.

Dömők Istvánné: nem lenne jobb, ha korhatár alapján határoznánk meg a kedvezményt? 

Szarvák Imre: véleményem szerint  a  rendelt  módosítással  nagyon sok kérdés  egyenlőre nyitott, 
ezért  javaslom,  hogy  most  csak  egy  koncepciót  fogadjunk  el,  melynek  mentén  a  rendelet 
módosításának tervét  megkezdheti  jegyző úr.  Mindenképpen javaslom,  hogy fogyasztás  alapján 
állapítsuk meg a kedvezményt. 

Gál Zoltán: szerintem időpontot is meg kellene határozni.

Szarvák  Imre: a  következő  szempontok  figyelembe  vételével  javaslom  a  módosító  koncepció 
kidolgozását: a kedvezmény 2 évre szóljon a 2012. és 2013. évre, 0-24 m³-t fogyasztók 66%-os, 25-
72 m³-t fogyasztók 50%-os kedvezményben részesüljenek úgy, hogy 24 m³-ig igénybe vegyék a 
66%-os kedvezményt, 73 m³ és e feletti fogyasztók pedig a teljes talajterhelési díjat fizessék meg, 
de 24 m³-ig a 66%-os, 24-72 m³ között az 50%-os kedvezményt igénybe vegyék. Megkérdezi, hogy 
van-e egyéb javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

  A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
        foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

30/2013. (II.14.) KT határozat 

A  talajterhelési díjról szóló 12/2007. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet módosításának 
koncepciójáról



Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározta,  hogy a talajterhelési 
díjról szóló 12/2007. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet módosításánál az alábbi szempontok 
figyelembevételét kéri az önkormányzat jegyzőjétől:

 a  talajterhelési  díjnál  a  rendeletben meghatározott  kedvezmény  csak  két  évre  szóljon,  a 
2012. évre és a 2013. évre

 a  0-24  m³-t  fogyasztók  66%-os,  25-72  m³-t  fogyasztók  50%-os  kedvezményben 
részesüljenek az 1.200.- Ft/m³-es talajterhelési díjból úgy, hogy 24 m³-ig igénybe vegyék a 
66%-os kedvezményt, míg a 73 m³ és e feletti fogyasztók  a teljes talajterhelési díjat fizessék 
meg  úgy,  hogy  24  m³-ig  a  66%-os,  24-72  m³  között  az  50%-os  kedvezményt  igénybe 
vegyék.

Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző.
Határidő: 2013. február 28.

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

Előterjesztés  az  állattartásról  szóló  8/2011.  (V.2.)  számú  önkormányzati  rendelet  
hatályon kívül helyezéséről

dr. Kovács Kornél: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
(továbbiakban: Éltv.) módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5. §-a – amely az Éltv. 6. §-át 
egészíti ki a (6) bekezdéssel – 2012. október 1. napján lépett hatályba. A módosító rendelkezés 
szerint  „Mezőgazdasági  haszonállat  tartása önkormányzati  rendeletben nem korlátozható.”  Ezen 
rendelkezés értelmében a település közigazgatási területén önkormányzati rendelettel nem tiltható 
és  nem  korlátozható  a  mezőgazdasági  haszonállat  tartása.  A  kedvtelésből  tartott  állatokkal 
kapcsolatos önkormányzati szabályozás tekintetében figyelembe kell venni a 146/2011. (XII.2.) AB 
határozatban  foglaltakat,  eszerint  a  települési  önkormányzatok  a  kedvtelésből  tartott  állatok 
tartásának  részletszabályaira,  a  kutya-  és  macskatenyésztés  engedélyezésére  vonatkozóan  nem 
határozhatnak  meg  helyi  szabályokat.  A fentiek  alapján  szükséges  a  rendelet  hatályon  kívül 
helyezése.

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés  a  rendelt  hatályon  kívül  helyezéséről?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

  A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
  foglaltakat 5 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
  nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

2/2013. (II.15.) Önkormányzati Rendelet 

A helyi állattartás szabályairól szóló 8/2011. (V.2.) önkormányzati rendelet hatályon  
kívül helyezéséről

(Az 2/2013. (II.15.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)



Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás további működéséről

Szarvák  Imre: testületünk  már  decemberben  szándéknyilatkozatot  tett,  hogy  mely  feladatokat 
kívánja  2013.  évben  társulásban  ellátni,  melyet  a  kiküldött  táblázat  jól  szemléltet.  Most  két 
dologban  kell  döntetnünk,  az  egyik,  hogy  a  Társulás  2013.  június  30.  napjával  megszűnik. 
Szavazásra bocsátja.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

31/2013. (II.14) KT határozat 

A Jászsági Többcélú Társulás 2013. június 30. napjával történő megszüntetéséről

1. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 88.§ (2) bekezdése alapján minősített 
többséggel elfogadja a Jászsági Többcélú Társulás megszüntetését 2013. június 30. napjával.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Szarvák Imre polgármestert a Társulás megszüntetésé-
vel kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, a döntés végrehajtásához szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény, Szabadság tér 16.
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok Kossuth L. u. 2
5.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
6.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a  másik,  hogy a "Közösségi Közlekedés fejlesztése a  Jászságban" című pályázat 
konzorciumvezető  feladatait  a  jövőben  Jászberény  Város  Önkormányzata  lássa  el.  Szavazásra 
bocsátja.

        A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
        foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                    nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

32/2013. (II.14) KT határozat 

A  Jászsági  Többcélú  Társulás  által  elnyert  „Közösségi  közlekedés  fejlesztése  a  
Jászságban” c. pályázat további bonyolításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja, hogy a  „Közösségi 
közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. pályázat esetében Jászberény Város Önkormányzata lássa el 
a  Konzorciumvezető  feladatait  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  megszűnését  követően.  A jelen 
döntésnek  megfelelően  felkérik  a  Konzorciumvezetőt  az  új  Konzorciumi  Együttműködési 
Megállapodás előkészítésére.



Határidő: 2013. március 29.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény, Szabadság tér 16.
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok Kossuth L. u. 2
5.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
6.) Irattár, Helyben

Előterjesztés óvodai társulás további működéséről

Szarvák Imre: jelenleg az óvodai és bölcsődei feladatellátás társulásban működik Jászboldogházával 
és Tápiógyörgyével közösen. A mostani finanszírozás alapján el kell gondolkodni, hogy érdemes-e 
fenntartani a társulást vagy sem. Önkormányzatunk a gesztor a társulásban, ezért a mi esetünkben 
ennek a társulásnak nincs hozadéka.  A Pénzügyi Bizottság azt javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a társulást továbbra is tartsa fenn, de csak Jászboldogházával közösen. E mellett szól az a tény 
is,  hogy  az  óvodafejlesztési  pályázatra  Jászboldogházával  közösen  pályázatunk  és  jelenleg 
Tápiógyörgye Község óvodája jogellenesen működik. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocstája a javaslatban foglaltakat.

            A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
        foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

33/2013. (II.14.) KT határozat 

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás további fenntartásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározta,  hogy a  Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulást 2013. szeptember 1-jétől Jászboldogházával továbbra is fenn kívánja 
tartani, ugyanis a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján elnyert pályázat támogatási szerződésében 
vállalta, hogy az intézményt társult formában tartja fent. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester és dr. Kovács Kornél jegyző.
Határidő: folyamatos. 

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Sándor Erzsébet intézmény-vezető, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza
5.) Varró István polgármester, Tápiógyörgye
6.) dr. Papp Antal jegyző, Tápiógyörgye
7.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
8.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
9.) Irattár, Helyben



Előterjesztés civil szervezet kérelméről

Szarvák  Imre: a  Sportegyesületen  belül  szeretnék  megalakítani  az  asztalitenisz  és  a  kézilabda 
szakosztályt, melyhez 50.000.- Ft támogatást kérnek. Javaslom a támogatás megítélését a 2013. évi 
civil  szervezetek  támogatására elkülönített  keret  terhére.  Megkérdezi,  hogy van-e más  javaslat? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

   A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
        foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
34/2013. (II.14.) KT határozat 

Civil szervezet kérelméről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sportegyesület 2013. február 12-
én kelt kérelmében foglaltakra 50.000.- Ft támogatást ítélt meg, mely a 2013. évi civil szervezetek 
támogatására elkülönített keret terhére kerül átutalásra.

Felelős: Szarvák Imre polgármester.
Határidő. 2013. február 22.

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

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, hozzászólása? Mivel 
jelentkezőt nem lát, az ülést 18:00 órakor bezárja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Dömők Istvánné
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 


