
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a

13/2013

A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

77/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
78/2013 Napirend elfogadásáról
79/2013 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
80/2013 Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolójának 

elfogadásáról
81/2013 A jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
82/2013 A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi pénzügyi tervének 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
5/2013. (V. 2.) Önkormányzati Rendelet 

A 2012. évi gazdálkodás zárszámadásáról
83/2013 Az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és a 

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi belső ellenőrzési 
kötelezettségének teljesítéséről

84/2013 Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat és költégvetési szervei belső 
ellenőrzési feladatainak ellátásáról 2013. július 1-től

85/2013 A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény felújítására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról a 8/2013. (III.29.) BM Rendelet keretében

86/2013  A Vadas-parkban lévő sportöltöző felújítása önrészének biztosításáról
87/2013 A Civil Szervezetek Háza felújításához kapcsolódóan kivitelező kiválasztásáról
6/2013. (V. 2.) Önkormányzati Rendelet 

A közterületek tisztán tartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról  
szóló 14/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

88/2013 Kényszerszolgalmi jog alapításáról a Jászalsószentgyörgy, 03/27 hrsz.-ú és a 
Jászalsószentgyörgy, 03/26 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan

89/2013 Keskeny Károly fagyizó kérelméről
90/2013 A Vis Maior támogatási igény benyújtásáról



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  április  30-án,  a  Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Vigh Miklós,
Gál Zoltán,
dr. Kovács Kornél jegyző, 
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

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

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

77/2013. (IV.30.) 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: kéri a napirend elfogadását a következő kiegészítésekkel: 2. napirendi pontként a 
Jászsági  Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat  2012. évi beszámolójának megtárgyalását kéri 
napirendre venni, továbbá 8. napirendi pontként a kényszerszolgalmi jog alapításáról 9. napirendi 
pontként  Keskeny  Károly  fagyizó  kérelmét,  10.  napirendi  pontként  a  Vis  Maior  pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést 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
- Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolójának elfogadásáról
- Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi pénzügyi tervének 
  végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról
- Előterjesztés az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és 
  a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi belső ellenőrzési kötelezettségének 
  teljesítéséről
- Előterjesztés Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény felújítására vonatkozó pályázat 
  benyújtásáról a 8/2013. (III.29.) BM Rendelet keretében
- Előterjesztés a Vadas-parkban lévő sportöltöző felújítása önrészének biztosításáról
- Előterjesztés a Civil Szervezetek Háza felújításához kapcsolódóan kivitelező   



  kiválasztásáról
- Előterjesztés a  közterületek tisztán tartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
  közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
- Kényszerszolgalmi jog alapításáról a Jászalsószentgyörgy, 03/27 hrsz.-ú és a     
  Jászalsószentgyörgy, 03/26 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan
- Keskeny Károly fagyizó kérelméről
- A Vis Maior támogatási igény benyújtásáról

Zárt ülés:
-  Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. személyi kérdéséről
-  Előterjesztés ingatlan vásárlásáról
-  Előterjesztés ingatlan haszonkölcsönbe adásáról 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

78/2013. (IV.30.) 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: az  április  16.-i  képviselő-testületi  ülést  követő  napon  létrejött  az  adás-vétel  a 
vízimalom  épületével  kapcsolatban.  Ez  ügyben  első  és  legfontosabb  feladat  a  tető  renoválása, 
melynek 1-2 hónapon belül meg kell valósulnia, a további sorsáról még folyik a tárgyalás. A másik 
fontos  dolog  a  mezőgazdasági  utak  fejlesztése  projekt,  melynek  keretében  sor  kerül  a 
Jászalsószentgyörgyöt  Jászapátival  összekötő  földút  javítására  is.  A  Képviselő-testülettel  tett 
helyszíni  bejárás után megállapítható,  hogy a pályázat sikeresen zárul.  Megkérdezi,  hogy van-e 
ehhez  hozzászólás,  kiegészítés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  a  javaslatban 
foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

79/2013. (IV.30.) 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

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolójáról

Szarvák Imre: Az írásos beszámolóból - mely részletesen kidolgozott és átlátható - kiderül, hogy 
éves viszonylatban stagnál a gondozásban részesülő gyermekek száma községünkben, ez pozitív 
hír. A családsegítők munkájukkal próbálnak irányt mutatni azoknak a családoknak és gyerekeknek, 
akik nem igazán tudnak a társadalomba beilleszkedni. Az odaadásuk és kitartásuk dícséretre méltó. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

80/2013 (IV.30.) KT határozat

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Jászsági  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi "Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Átfogó értékelése a 
Gyermekjóléti  és  Gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról"  című  beszámolójában  foglaltakat 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Helyben
5.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
     Szociális és Gyámhivatal "Antal Ferencné - Gyermek- és 
     ifjúságvédelmi koordinátor" 5000 Szolnok Ady Endre út 35-37.
6.) Irattár, Helyben

            Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi pénzügyi tervének   
            végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet  
            elfogadásáról

Szarvák Imre: A részletes előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés 
az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja:

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



81/2013 (IV.30.) KT határozat 

A jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jászalsószentgyörgyi  Községi 
Önkormányzat  2012.  évi  pénzügyi  tervének  végrehajtásáról  szóló  beszámolójában  foglaltakat 
elfogadta.

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

Szarvák  Imre: a  következő  az  Intézményfenntartó  Társulás  beszámolójának  elfogadása. 
Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés  az  előterjesztéssel  kapcsolatban?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja:

82/2013 (IV.30.) KT határozat 

A Közoktatási  Intézményfenntartó Társulás 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról  
szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolójában foglaltakat elfogadta.

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

A 2012. évi gazdálkodás zárszámadásáról

Szarvák Imre: soron következik a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezet elfogadása. Megkérdezi, 
hogy  van-e  kérdés,  észrevétel  a  rendelet-tervezettel  kapcsolatban?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

5/2013. (V.2.) Önkormányzati Rendelet 

A 2012. évi gazdálkodás zárszámadásáról
(Az 5/2013. (V.2.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)



Az Éves  Összefoglaló  Ellenőrzési  Jelentés  elfogadásáról  az  Önkormányzat  és  a  
felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek  2012.  évi  belső  ellenőrzési  
kötelezettségének teljesítéséről

Szarvák Imre: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a 
jelentésben  leírtakat.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

83/2013 (IV.30.) KT határozat

Az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és a felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az  Éves Összefoglaló Ellenőrzési 
Jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi 
belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámolójában foglaltakat elfogadta.

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

Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat és költégvetési szervei belső ellenőrzési  
feladatainak ellátásáról 2013. július 1-től

Dr. Kovács Kornél: 2013. július 1-jétől az Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek ismét saját 
magának kell gondoskodnia a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. Jelenleg ezt a feladatot tárulási 
formában  látja  el  az  Önkormányzat,  azonban  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  2013.  június  30-án 
megszünik. Javaslom, hogy keressük meg a jelenleg belső ellenőri feladatokat ellátó At-Ro’ 21 Bt.  
képviselőjétől, Illyésné Nagy Teréziát annak érdekében, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzési 
feladatait 2013. július 1-jétől is elvégezze.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

84/2013 (IV.30.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat és költégvetési szervei belső ellenőrzési  
feladatainak ellátásáról 2013. július 1-től



Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megkeresi  az  At-Ro'  21  Bt 
képviselőjét  Illyésné  Nagy Teréziát,  akitől  árajánlatot  kér  az  Önkormányzat  a  belső ellenőrzési 
feladatai ellátására vonatkozóan 2013. július 1-jétől. 

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) At-Ro' 21 Bt., Szolnok, Jubileum tér 6. ¾.
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény  felújítására  vonatkozó  
pályázat  benyújtásáról a 8/2013. (III.29.) BM Rendelet keretében

Szarvák Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztésben foglaltakat  és  elfogadásra 
javasolja  a  Képviselő-testület  felé.  Megkérdezi,  hogy  van-e  észrevétel,  hozzászólás?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

85/2013. (IV. 30) KT határozat

A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény fejlesztésére vonatkozó pályázat 
benyújtásáról a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet keretében

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt 
be a 8/2013. (III.29.) BM rendelet keretében a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
fejlesztésére vonatkozóan az alábbi prioritásokat figyelembe véve:
1. csoportszobák előtti terasz burkolat felújítása br. 3.196.622 Ft
2. csoportszobák és egyéb helyiségek fal és ajzat burkolása, br. 7.298.747 Ft
3. napkollektorok telepítése melegvíz előállítás céljából br. 4.054.748 Ft
4. hátsó udvar burkolt felületének növelése aszfaltozása br. 3.681.594 Ft
5. 135 db óvodai fektetőágy beszerzése br. 2.025.000 Ft

A beruházás tervezett összes építési és eszközbeszerzési költsége: 20.256.711.- Ft
A beruházás önereje: 4.051.342.- Ft
A pályázati kiírás alapján a támogatás intenzitása 80%.
A szükséges önerőt, 4.051.342.- Ft összeget az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. május 2.

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



Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

Előterjesztés a Vadas-parkban lévő sportöltöző felújítása önrészének biztosításáról

Szarvák Imre: az önkormányzati  tulajdonban lévő sportöltöző felújítására 3.200.000.- Forint lett 
tervezve, mely összeg többek közt a burkolat, szaniterek és nyílászárók cseréjét, valamint a tető 
szigetelését fedezi. A támogatás igénybevételéhez az önkormányzatnak 30% önerőt kell biztosítani, 
ami 960.000.- Forintot jelent. Mivel a felújításnak köszönhetően a sportöltöző hosszútávon el tudja 
látni  funkcióját,  javasolja  az  önerő  biztosítását  támogatásként.  Megkérdezi,  hogy van-e  kérdés, 
vélemény? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocstája a javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

86/2013. (IV.30) KT határozat

A Vadas-parkban lévő sportöltöző felújítása önrészének biztosításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Jászalsószentgyörgy  Község  Sportegyesület  sportöltözőre  vonatkozó  -  TAO  támogatással 
megvalósuló - felújítás önerejét támogatásként biztosítja 960.000 Ft összegben az egyesület részére.

A  támogatás folyósításának feltétele, hogy a műszaki átadás-átvételhez a tervezet megvalósulásra 
vonatkozóan tartalmi és szakmai szempontból a polgármester illetve az általa megbízott műszaki 
ellenőr  aláírásával   hozzájáruló  nyilatkozatot  szükséges  csatolni,  mely  után  folyósítható  csak  a 
támogatás.

Felelős: Szarvák Imre
Határidő: folyamatos

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

Előterjesztés a Civil Szervezetek Háza felújításához kapcsolódóan kivitelező 
kiválasztásáról

Szarvák  Imre: a  Civil  Szervezetek  Háza  energetikai  korszerűsítésére  vonatkozó  beruházás  a 
befejező  fázisához  érkezett,  melyben  a  tető  renoválására,  a  födém  szigetelésére,  a  homlokzat 
javítására,  az  akadálymentes  rámpa és  a  főbejárat  előtti  lépcső  kialakítása  kerül  sor.  Mindezek 
megvalósítására három kivitelezőtől érkezett  be árajánlat,  a legkedvezőbb Szarvák Mihály helyi 
vállalkozó  ajánlata.  Javasolja  Szarvák  Mihály,  mint  a  legalacsonyabb  ajánlattevő  megbízását. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, más vélemény? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 
javaslatban foglaltakat.



A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
- a döntéshozatalban résztvevő 4 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

87/2013. (IV.30.) KT határozat

A Civil Szervezetek Háza felújításához kapcsolódóan kivitelező kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  "Civil 
Szervezetek  Háza  fejlesztése  és  energia  racionalizálása  projekt"  következő  ütemének 
megvalósítására Szarvák Mihály (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi S. út 22.) vállalkozót bízza meg 
nettó 1.909.170.- Ft+ ÁFA összegű vállalkozási díjért.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: a szerződés aláírására: 2013. május 10.

    a kivitelezés befejezésére: 2013. augusztus 31.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Szarvák Mihály, Helyben Petőfi S. út 22.
5.) Irattár, Helyben

A  közterületek  tisztán  tartásáról  és  a  települési  hulladékkal  kapcsolatos  
közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: Megkérdezi, hogy van-e más vélemény, javasltat a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben fogalaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

6/2013. (V.2.) Önkormányzati Rendelet 

A közterületek tisztán tartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 14/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Az 6/2013. (V.2.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Kényszerszolgalmi  jog  alapítása  a  Jászalsószentgyörgy,  03/27  hrsz.-ú  és  a  
Jászalsószentgyörgy, 03/26 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan

Szarvák  Imre: a  KEOP-7.1.0/11  ivóvízminőségjavítás  vízmű  és  hálózatrekonstrukciós 
programjának megvalósíthatósága érdekében - a közszolgáltatás megvalósíthatóságának céljából - 



kényszerszolgalmat   kell  alapítani  a  vízműben  keletkező  technológiai  hulladékvizek  elvezetési 
nyomvonalára. Az 110 mm-es KPE anyagú nyomócső, föld alatti elvezetéssel a vízműtől indulva a 
"Jánoshidai  határárok"  belvíz  elvezető  csatornába  csatlakozna.  A  nyomócső  nyomvonala  az 
önkormányzati  tulajdonokon  kívül  áthalad  a  03/27  hrsz.-ú,  osztatlan  közös  tulajdonú  legelő 
besorolású ingatlanon és a 03/26 hrsz.-ú legelő besorolású ingatlanon. Megkérdezi, hogy van-e  más 
vélemény? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
- a döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

88/2013 (IV.30.) KT határozat

Kényszerszolgalmi  jog  alapítása  a  Jászalsószentgyörgy,  03/27  hrsz.-ú  és  a  
Jászalsószentgyörgy, 03/26 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  KEOP-7.1.0/11 
ivóvízminőségjavítás vízmű és hálózatrekonstrukciós programjának megvalósíthatósága érdekében 
-  a  közszolgáltatás  megvalósíthatóságának  céljából  -  kényszerszolgalmat  alapít  a  vízműben 
keletkező technológiai hulladékvizek elvezetési nyomvonalára. Az átm. 110 mm-es KPE anyagú 
nyomócső,  föld  alatti  elvezetéssel  a  vízműtől  indulva  a  "Jánoshidai  határárok"  belvíz  elvezető 
csatornába csatlakozik.
A nyomócső nyomvonala az önkormányzati tulajdonokon kívül áthalad:
-  a  03/27  hrsz-ú  (osztatlan  közös  tulajdonú)  legelő  besorolású  ingatlanon  az  X=227090,7; 
Y=727142,5 ponttól az X=227087,8; Y=727134,3 pontok között mintegy 8,8 fm hosszúságban,
- a 03/26 hrsz.-ú legelő besorolású ingatlanon az X=227087,8; Y=727134,3 ponttól az X=227084,4; 
Y=727125,2 pontok között mintegy 9,7 fm hosszúságban, a csatornába való becsatlakozási pontig.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert,  hogy  a  szolgalomalapítás 
bejegyzése céljából az illetékes Jászberényi Földhivatalnál és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál 
eljárjon.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

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

Keskeny Károly fagyizó létesítéséről szóló kérelme

Szarvák Imre: Keskeny Károly kérelméről tárgyalt a Pénzügyi Bizottság. Javaslata a Képviselő-
testület  felé,  hogy  a  faház  felállításának  engedélyeztetésével  a  Piac  tér  üzemeltetőjénél 
próbálkozzon. 

Koczka László: javasolja a Piac teret helyszínül, mivel ott rendelkezésre áll víz és áram is a fagyizó 
működtetésére.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja 
a javaslatban foglaltakat. 



A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
- a döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

89/2013. (IV.30.) KT határozat

Keskeny Károly fagyizó létesítéséről szóló kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Piac  tér  területét  javasolja  a 
faházas fagyizó létesítésére.

Határozatról értesül: 1. Szarvák Imre polgármester, Helyben
2. dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3. Képviselő-testület tagjai, Helyben
4. Keskeny Károly, Helyben József Attila út 23.
5. Irattár, Helyben

A Vis Maior támogatási igény benyújtásáról

Szarvák Imre: ez évben is lehetőség nyílt Vis Maior pályázat benyújtására a Belügyminisztérium 
felé. A kora tavaszi csapadékos időjárásnak köszönhetően nagy hangsúlyt kellett fektetni a belvíz 
elleni védekezésre. Heteken keresztül folyamatosan jártak a szivattyúk a Vadasi zsilipnél, a Temető 
úti gödörnél, a Csontosnál és szintén telepíteni kellett szivattyút a Béke, az István, a Zöldmező, a  
Rákóczi és a Csokonai utakhoz. Kéri a Képviselő-testülettől a támogatási igény benyújtásához való 
hozzájárulását.  Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
- a döntéshozatalban résztvevő 4 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

4 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

90/2013. (IV.30.) KT határozat

A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén úgy határozott, hogy Vis Maior támogatás 
címén támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz, ugyanis saját erejéből - részben - a vis 
maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 

A káresemény megnevezése: Belvízvédelmi védekezés, 
helye: 1544/7 hrsz. Vadasi zsilip agyaggödör, 03/4  agyaggödör, 1287 hrsz. Temető úti  agyaggödör, 
660 hrsz. Csontos  agyaggödör, 2246 hrsz. Kiskert, 1217 hrsz. István út, 286 hrsz. Csokonai út, 654 
hrsz. Zöldmező út, 1561 hrsz. Béke út, 764/1 hrsz. Rákóczi út.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2013. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 519.035 Ft 10
Vis maior támogatási igény 4.671.311 Ft 90
Források összesen 5.190.346 Ft 100



A testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2013. május 5.

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

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Kátai Lajos  Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


