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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

102/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
103/2013 Napirend elfogadásáról
104/2013 A „Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt” KEOP-1.3.0/09-11 számú  

ivóvízminőség-javítás program megvalósítása című konstrukcióra történő 
benyújtásáról

105/2013 A „Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyában elkészített 
Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés (CBA) elfogadásáról



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  június  18-án,  a  Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László önkormányzati képviselők,
dr. Tóth-Daru Péter bizottsági tag,
dr. Kovács Kornél jegyző, 
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

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

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

102/2013. (VI.18.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dömők  Istvánné  és  Jakusné 
Vámos Mária személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:
- Előterjesztés „Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt" a fejlesztés  
  megvalósulására irányuló pályázat benyújtásáról

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

103/2013. (VI.18.) 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  „Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javítási  projekt"  a  fejlesztés  
megvalósulására irányuló pályázat benyújtásáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, támogatja a pályázat benyújtását, melynek benyújtási 
határideje szerdán lejár. A projektre 100 %-os támogatást lehet igényelni. Megkérdezi, hogy van-e 
további  kérdés,  észrevétel  ezzel  kapcsolatban.  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja 
először  a   „Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javítási  projekt”  KEOP-1.3.0/09-11  számú 
ivóvízminőség-javítás  program  megvalósítása  című  konstrukcióra  történő  benyújtásának 
elfogadását.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

104/2013. (VI.18.) KT határozat

A „Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt” KEOP-1.3.0/09-11 számú 
ivóvízminőség-javítás program megvalósítása című konstrukcióra történő 
benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy Község Képviselő-testülete

2. egyetért a „Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú, nettó 

204  619  000  Ft  összköltségű beruházás  megvalósításával  és  az  erre  irányuló  pályázat 
KEOP-1.3.0/09-11 számú Ivóvízminőség-javítás program megvalósítása című konstrukcióra 
történő benyújtásával.

3. a beruházás megvalósításához szükséges összes nettó 20 461 900 Ft saját erőt biztosítja.

4. a saját erő fedezetét elsődlegesen BM EU Önerő Alap támogatásból fogja biztosítani. 

5. kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  amennyiben  nem  részesül  BM  EU  Önerő  Alap 
támogatásban, úgy a hiányzó önrészt más (saját)forrásból biztosítja.  

6. felhatalmazza Jászalsószentgyörgy Község Polgármesterét, hogy nyújtsa be a pályázatot a 
KEOP-1.3.0/09-11  számú  Ivóvízminőség-javítás  program  megvalósítása  című 
konstrukcióra. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. június 20. a pályázat benyújtására

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

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  „Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javítási  projekt” 
tárgyában elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés (CBA) elfogadását.



A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

105/2013. (VI. 18.) KT határozat

A  „Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javítási  projekt”  tárgyában  elkészített  
Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés (CBA) elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Község Képviselő-testülete

7. megismerte  és  elfogadja  a  „Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javítási  projekt” 
tárgyában elkészített Megvalósíthatósági Tanulmányt és Költség-haszon elemzést (CBA). 

8. nyilatkozik  arról,  hogy  az  üzemeltetési  koncepció  alátámasztásához  adott  adatok, 
információk  a  valóságnak  megfelelnek,  valamint  az  MT-ben  bemutatott  üzemeltetési 
koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri és annak betartását a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

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

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt az ülést bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömők Istvánné  Jakusné Vámos Mária
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


