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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel 
rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

63/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
64/2013 Napirend elfogadásáról
65/2013 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
66/2013 Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosító számú, "Komplex belterületi 

vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)" című projekthez kapcsolódóan 
műszaki ellenőri ajánlatok elbírálásáról

67/2013 Megbízási szerződés kötéséről a Sába Auditor Kft-vel



Jegyzőkönyv

Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11-én a jászalsószentgyörgyi 
Polgármesteri  Hivatal,  Házasságkötő  termében  megtartott,  hangfelvétellel  rögzített  rendkívüli 
ülésén.

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

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Szilágyi Péter 
jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Jakusné Vámos Mária és Kocka László 
képviselő személyét javasolja.

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

63/2013. (IV.11.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

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

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

Szarvák Imre: az 1. napirendi pont visszavonására - mivel azt már elfogadta a Képviselő-testület - 
és  egy  új  napirendi  pont  felvételére  tesz  javaslatot,  3.  napirendi  pontként  a  Sába  Auditor 
Könyvvizsgáló Kft-vel való megállapodási lehetőséget kéri  megtárgyalni.  Az Egyebek napirendi 
pont  keretében  átmeneti  segély  kérelem  és  a  KERISZ  Kft.  kérelme  kerül  megtárgyalásra. 
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  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosító  számú,  "Komplex belterületi  
  vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)" című projekthez kapcsolódóan műszaki  
  ellenőri ajánlatok elbírálásáról
- Előterjesztés megbízási szerződés kötéséről a Sába Auditor Kft-vel

Zárt ülés:
- Előterjesztés a civil szervezetek 2013. évi pályázatainak elbírálásáról



- Előterjesztés magán tulajdonú ingatlan felajánlási szándékának elfogadásáról
- Egyebek: előterjesztés átmeneti segélyről, KERISZ Kft. kérelméről, május 1-jei 
  programról

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

64/2013. (IV.11.) 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: Április  1-jével  valamennyi  közfoglalkoztatási  startmunka  program  elindult 
községünkben.  A  megnyert  pályázatoknak  köszönhetően  idén  85  fő  munkavállalót  tudunk 
foglalkoztatni.  Mivel  ez  a  szám  szinte  már  üzemi  méretet  jelent,  a  munkaprogramokon  belül 
további munkacsoportok kerültek kialakításra 14 csoportvezetővel, akikkel minden hétfő reggel fél 
nyolckor hétindító értekezlettel kezdünk. Az adminisztrációs feladatok elvégzéséért  egy hivatali, 
szintén a közmunkaprogram keretén belül dolgozó öttagú csoport felel. Az elért eredményekről és 
teljesítményekről  menet  közben  folyamatosan  beszámolót  fogok  tartani.  Ezen  túlmenően 
megjegyzem, hogy megfelelő ütemben halad az Óvoda felújítás, jelenleg a tervezett munkálatok 
harmadánál  járnak  és  mai  napon  elkezdődött  Civil  Szervezetek  Házának  felújítása  az  ablakok 
cseréjével. Megkérdezi,  hogy van-e  ehhez  hozzászólás,  kiegészítés?  Mivel  jelentkezőt  nem lát, 
szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

65/2013. (IV.11.) 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 ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosító számú,  "Komplex belterületi 
vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)" című projekthez kapcsolódóan műszaki 
ellenőri ajánlatok elbírálásáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és elfogadásra a 
Botond Kft. ajánlatát javasolja. 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:

66/2013. (IV.11.) KT határozat 

Az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,  "Komplex  belterületi  
vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)"  című  projekthez  kapcsolódóan  műszaki  
ellenőri ajánlatok elbírálásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 
azonosító  számú,  „Komplex  belterületi  vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című 
projekthez kapcsolódóan a  műszaki ellenőri feladatok ellátásása 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 Botond Kft. (5130 Jászapáti, Kocsér 
utca 21.) ajánlata nettó 4.252.000.- Ft ajánlati árral.

2.  a  második  legkedvezőbb  ajánlat  Tóth  Endre  (5100  Jászberény,  Rózsa  út  31.)  ajánlata  nettó 
4.600.000.- Ft ajánlati árral.

3. a harmadik legkedvezőbb ajánlat a Hornyák Mérnöki Iroda Kft. (5100 Jászberény, Riszner sétány 
6.) ajánlata nettó 5.000.000.- Ft ajánlati árral.

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

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

Határozatról értesülnek: 1.) Botond Kft. (5130 Jászapáti, Kocsér utca 21.)
2.) Hornyák Mérnöki Iroda Kft. (5100 Jászberény, Riszner sétány 6.)
3.) Tóth Endre (5100 Jászberény, Rózsa út 31.)
4.) Irattár

Előterjesztés megbízási szerződés kötéséről a Sába Auditor Kft-vel

Kovács  Kornél:  Bencsik  László,  a  Sába  Auditor  Kft-től  megkeresett,  hogy  amennyiben  az 
önkormányzat  igényt  tartana a  szolgáltatására,  a   Kft.  segítséget  nyújtana az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 269.§ (5) bekezdésének átmeneti rendelkezései alapján a 
2005-2007.  év  között  épült  Jászalsószentgyörgy  település  szennyvízcsatorna  hálózat  előzetesen 
felszámított  adója  utólagos  levonási  jogának  évenkénti  folyamatos  érvényesítéséhez.  A feladat 
sikeres  elvégzése  esetén  a  Sába  Auditor  Kft.-t  minden  alkalommal  a  levonásba  helyezett  Áfa 
összegének 10 százaléka + Áfa összegű megbízási díj illetné meg, amennyiben a képviselő-testület 



hozzájárul a megbízási szerződés megkötéséhez.

Szarvák Imre:  Kérdés az,  hogy a sikerdíjat  bevállaljuk-e.  Megkérdezi,  hogy van-e hozzászólás, 
javaslat, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

67/2013 (IV.11) KT határozat

Megbízási szerződés kötéséről a Sába Auditor Kft-vel

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
megbízási szerződést kössön a Sába Auditor Kft-vel. A megbízási szerződés tárgya: segítségnyújtás 
a  megbízott  részéről  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  2007.  évi  CXXVII.  törvény  269.§  (5) 
bekezdésének  átmeneti  rendelkezései  alapján  a  2005-2007.  év  között  épült  Jászalsószentgyörgy 
település  szennyvízcsatorna  hálózat  előzetesen  felszámított  adója  utólagos  levonási  jogának 
évenkénti  folyamatos érvényesítéséhez.  A feladat sikeres elvégzése esetén a Sába Auditor Kft.-t 
minden alkalommal a levonásba helyezett Áfa összegének 10 százaléka + Áfa összegű megbízási 
díj  illeti  meg.  A  képviselő-testület  meghatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  megbízási 
szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. április 20.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Sába Auditor Kft (5000 Szolnok, Sólyom u. 3/b)
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

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


