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

mutatója.

94/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
95/2013 Napirend elfogadásáról
96/2013 Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 2012. évi mérleg szerinti eredményéről
97/2013 Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadásáról
98/2013 Gépjármű eladáshoz való hozzájárulásról
99/2013 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
100/2013 „VII. Családi Nap Jászalsószentgyörgyön (2014)” című LEADER pályázat 

benyújtásáról



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

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Vigh Miklós,
dr. Kovács Kornél jegyző, 
Homajovszki Tibor,
dr. Gulyás Csaba,
Kocza Imre,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

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

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

94/2013. (V.30.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Dömők Istvánné és Kátai  Lajos 
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: 3. napirendi pontként a két 
ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről kíván beszámolni, 4. napirendi pontként 
LEADER pályázat benyújtásáról kéri a Képviselő-testület döntését, valamint zárt ülésen kívánja 
megtárgyalni az ingatlan eladásról szóló előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Mivel 
jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

- Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadásáról
- Előterjesztés gépjármű eladáshoz való hozzájárulásról
- Tájékoztató  a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
- „VII. Családi Nap Jászalsószentgyörgyön (2014)” című LEADER pályázat benyújtásáról

Zárt ülés:
- Előterjesztés az Ady Endre út 9. számú ingatlan önkormányzati tulajdonrészének eladásról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 



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

95/2013. (V.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

Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Kft.  2012.  évi  beszámolójának  
elfogadásáról

Szarvák  Imre: köszönti  a  meghívottakat  és  a  felügyelő  bizottság  tagjait,  akik  ülésük  után 
elfogadásra javasolják a Vízmű Kft. 2012. évről szóló beszámolóját.

Dömők Istvánné: javasolja a mérleg és az eredménykimutatás elfogadását, a könyvvizsgálói jelentés 
végén szereplő, jegyzett tőkéről szóló felhívás miatt.

dr. Gulyás Csaba: ez nem új jelenség, a jegyzett tőke két éve 50 százalék alatt van a koncessziós jog 
miatt, ennek leszállítása adminisztrációs dolog. A lényeg, hogy a saját tőkével nincs probléma, mert 
eléri a minimum értéknek számító 500.000.- Ft-ot.

Szarvák Imre: megkérdezi,  hogy van-e további  kérdés,  észrevétel  a beszámolóval  kapcsolatban. 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja elsőként a Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 2012. évi 
mérleg szerinti eredményének elfogadását.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

96/2013 (V.30.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 2012. évi mérleg szerinti eredményéről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 
2012. évi mérleg szerinti eredményét tartalékba helyezi.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Homajovszki Tibor Vízmű Kft. ügyvezetője, Helyben
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben



Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Jászalsószentgyörgy  Vímű  Kft  2012.  évről  készített 
beszámolóját.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

97/2013 (V.30.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Vímű Kft 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 
2012. évéről szóló beszámolót elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Homajovszki Tibor Vízmű Kft. ügyvezetője, Helyben
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés gépjármű eladáshoz való hozzájárulásról

Szarvák  Imre: véleménye  szerint  -  mivel  ismeri  a  gépjárművet  -  a  tulajdonjog  átruházási 
szerződésben szerepeltetett vételár, azaz a 450.000.- Ft + áfa reális érték. Megkérdezi, hogy van-e 
kérdés, más javaslat az adás-vétellel kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja:

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

98/2013 (V.30.) KT határozat 

Gépjármű eladáshoz való hozzájárulásról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy 
Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. a Volkswagen T 4 Doka típusú - EHC-240 forgalmi rendszámú, 
WV2ZZZ707RH082350  alvázszámú,  EV45581  forgalmi  engedély  számú,  AAB254558 
motorszámú és 603790J törzskönyv számú - járművet eladja a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. részére.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Homajovszki Tibor Vízmű Kft. ügyvezetője, Helyben
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Homajovszki Tibor, dr. Gulyás Csaba és Kocza Imre elhagyták az üléstermet.



Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: tájékoztatja a Képviselő-testületet a Belvízelvezetés startmunka program keretében 
eddig elért eredményekről: a Hold úton 150 méter hosszan és a Liget út teljes hosszában megtörtént 
csapadékvíz  elvezető  árkok felújítása.  Továbbá az  időközben megvalósult  -  a  korábbi  üléseken 
Képviselő-testületi  határozatban  elfogadott  -  Boldizsár  féle  és  a  Csuri  féle  ház  elbontásának 
teljesítéséről. Végül tájékoztat a napokban, Pócs János Országgyűlési képviselőnek - a jászladányi 
és a tiszasülyi polgárrmesterekkel közösen - írt, a 3226-os út felújításának kezdeményezése tárgyú 
levélről. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, kiegészítés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

99/2013 (V.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

Előterjesztés LEADER pályázat benyújtásáról

dr. Kovács Kornél: idén LEADER pályázatok keretében lehetőség nyílt hagyományőrző programok 
és  a  jász  identitás  motiválása  címen  belül,  a  VII.  Családi  Nap  Jászalsószentgyörgyön  2014. 
rendezvény  megpályázására,  A rendezvény,  az  eddigi  tapasztalatokhoz  hasonlóan,  a  lakosság 
minden korosztálya számára szórakoztató programokat kínálna, továbbá lehetőséget biztosítana a 
helyi  és  a  Jászságból  érkező  egyéb  fellépőknek  arra,  hogy  tehetségüket  nagyközönség  előtt  is 
megmutassák. Az igényelhető támogatási összeg: 2.000.000.- Ft.

Szarvák Imre: javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa a pályázat benyújtását. Megkérdezi, 
hogy van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja:

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

100/2013. (V. 30.) KT határozat 

„VII. Családi Nap Jászalsószentgyörgyön (2014)” című LEADER pályázat benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 35/2013. (V. 
22.) VM Rendelet alapján „Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények 



keretein belül”  HVS intézkedésre pályázatot  nyújt  be  „VII.  Családi  Nap Jászalsószentgyörgyön 
(2014)” címmel.
Az igényelhető maximális támogatás  2.000.000.- Ft, 2.540.000.- Ft projektméret mellett.
Az 540.000.- Ft önerőt az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a pályázat végleges előkészítésére 
és benyújtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 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

Dömők Istvánné  Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


