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18/2013

A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 20-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

106/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
107/2013 Napirend elfogadásáról
108/2013 Jászalsószentgyörgy község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság javítása 

érdekében tett intézkedésekről 2012.01.01 - 2012.12.31. adatai tükrében című 
beszámoló elfogadásáról

109/2013 A Községi Könyvtár és Faluház 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról

110/2013 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
111/2013 A Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
112/2013 A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosításáról
7/2013. (VI.21.) Önkormányzati Rendelet 

Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2013.  
(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

113/2013 A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
114/2013 Geogép Kft. megbízása melegaszfalt szállítására
115/2013 Téba Tüzép megbízása beton leszállítására
116/2013 A 2013. június 30-án megszűnő Jászsági Többcélú Társulás által elnyert "Közösségi 

közlekedés fejlesztése a Jászságban" c. pályázat esetében az új Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodásról



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  június  20-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,
Zsoldi Lajos bizottsági tag,
dr. Kovács Kornél jegyző, 
Tarpai Tamás r.törm,
Tokaji Gábor r.őrgy,
Dr. Körei-Nagy József r.alezredes,
Hegedűs Gábor r. ftörm,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, Szilágyi Péter 
jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kátai Lajos és Koczka László 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:

106/2013. (VI.20.) 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 az 1. napirendi pont hátrébb sorolását - azaz a tájékoztató a két ülés között  tett 
intézkedésekről,  fontosabb eseményekről  helyett  -  elsőként  a  Közbiztonsági  beszámolót  majd a 
Községi Könyvtár és Faluház 2012. évi beszámolóját kívánja megtárgyalni, továbbá a 9. napirendi 
pont helyébe - mivel azt már  a Képviselő-testület a június 18.-i rendkívüli ülésén megtárgyalta -  a 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kéri megtárgyalni. A zárt ülés 4. pontjaként pedig a 
„Komplex  belterületi  vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  tárgyú  ÉAOP-5.1.2/D2-11-
2011-0020  azonosítószámú  pályázathoz  saját  forrás  kiegészítésére  EU  Önerő  Alap  támogatás 
pályázat benyújtásáról kíván tárgyalni. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

- Előterjesztés a település közbiztonságának helyzetéről
- Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház 2012. évi tevékenységéről
- Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
- Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy-Jászboldogháza-Tápiógyörgye Köznevelési 



  Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
- Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapító okiratának  
   módosításáról 
- Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.)  
  önkormányzati rendelet módosításáról
- Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
- Előterjesztés a startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódó beszerzésről
- Előterjesztés a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról

Zárt ülés:
- Baranyiné Nagy Réka átmeneti segélyéről
- Tóth Zsófia kérelméről
- Pásztor István kérelméről
- „Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)” tárgyú ÉAOP-
 5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosítószámú pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU  
 Önerő Alap támogatás 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:

107/2013. (VI.20.) 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 település közbiztonságának helyzetéről

Szarvák Imre: köszönti a meghívottakat. Megállapítja, hogy a beszámoló alapján 2011-ről 2012-re a 
tulajdon  elleni  szabálysértések  száma  csaknem  megduplázódott,  azaz  egyre  több  a  lopás,  a 
felderítések aránya kevesebb, ezért  a lakosságban joggal kialakul egy olyan hozzáállás, hogy már 
be sem jelentik a bűntényeket. Véleménye szerint - mivel az ismertté nem vált bűncselekmények 
száma is nő - így az összkép is rosszabb. Ez rossz hír.

dr.  Körei-Nagy József  r.  alezredes:  több oka van annak,  hogy nő a  felderítetlen  esetek  száma. 
Egyrészről 2006 év végén megindult a rendőrségen egy beszerzési hullám, melynek következtében 
rengeteg  régi  kolléga  távozott  és  sok  az  új,  még tapasztalatlan  munkatárs  akiknek sajnos  nem 
nagyon vannak mentoraik. A másik a jogszabályváltozás, mi szerint 20.000.- Ft-ról 50.000.- Ft-ra 
emelték a szabálysértések felső határát. Ennek köszönhetően a rendszer hatékonyabb lett, azonban 
ez  még nem igazán érzékelhető.

Szarvák Imre: csalódott, mert a törvény nem elég szigorú.

Feketéné Laczlavik Ildikó: véleménye szerint nem minden a rendőrségen múlik. Arról például ők 
nem tehetnek, hogy egyesek "kivásárolják" az öregek pénzét valami gagyi termékekkel, amit aztán 



az idősek szégyenlenek bevallani is, nem még a rendőrségre vinni.

Jakusné Vámos Mária: kérdése Dr. Körei-Nagy József r.alezredeshez: Mekkora az esetek felderítési 
aránya?

dr. Körei-Nagy József r. alezredes: jelenleg 40-45%-os az felderítések aránya.
Szarvák  Imre:  megkérdezi,  hogy  van-e  további  kérdés,  észrevétel  ezzel  kapcsolatban.  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja és elfogadásra javasolja a beszámolóban foglaltakat:

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:

108/2013. (VI.20.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében 
tett intézkedésekről 2012.01.01 - 2012.12.31. adatai tükrében című beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  község 
közbiztonsági  helyzetéről,  a  közbiztonság  javítása  érdekében  tett  intézkedésekről  2012.01.01  - 
2012.12.31. adatai tükrében című rendőrségi beszámolót elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jászberényi Rendőrkapitányság, 5100 Jászberény Hatvani út 1.
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház 2012. évi tevékenységéről

Szarvák  Imre:  a  beszámolót,  mely  minden  részletre  kiterjedően,  átfogó  képet  ad  mindkét 
intézményünk teljesítményéről megkaptuk, átolvastuk. Megkérdezi, hogy van-e valami kiegészítés, 
kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsájtja a beszámolóban foglaltakat:

 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a beszámolóban foglaltakat 

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

109/2013. (VI.20.) KT határozat

A  Községi  Könyvtár  és  Faluház  2012.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló  
elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Községi  Könyvtár  és 
Közművelődési  Intézmény  2012.  évi  közművelődési  feladatainak  ellátásáról  szóló  beszámolót 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben



3.) Müller Attiláné könyvtáros, Helyben
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

(Tarpai Tamás r.törm, Tokaji Gábor r.őrgy, Dr. Körei-Nagy József r.alezredes, Hegedűs Gábor r.  
ftörm elhagyták az üléstermet.)

Szünet után. 

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: jelenleg is tart még az óvoda épületének felújítása, melynél a gázóra áthelyezési, 
gázkazán áthelyezési,  illetve a  füstcső csere munkálatok kivitelezését  a  Patent  Gasteam Kft-vel 
végeztetjük el, mely bruttó 829.846.- Ft-ba kerül. 
Az  utolsó  ülést  követően  hét  LEADER  pályázatot  adtunk  be,  ebből  kettőt  a  Polgárőrség 
belvízvédekezésre  és  eszközbeszerzésre,  kettőt  a  Községi  Sportegyesület  alternatív  sportpálya 
építésére  és  eszközbeszerzésre,  valamint  egyet-egyet  a  Ifjúsági  Egyesület  eszközbeszerzésre,  a 
Tűzoltóegyesület eszközbeszerzésre és a Községi Önkormányzat a 2014-es családi nap rendezvény 
lebonyolítására. 

Koczka  László:  rendezvénnyel  kapcsolatban:  minden  év  júliusában  máshol  rendezik  meg  a 
szentgyörgy nevű települések találkozóját, amit már a közeljövőben illene nekünk is megszervezni. 
Ez egy  ebéddel egybekötött egésznapos program, 16 csapat játszik folyamatosan.

dr. Kovács Kornél: a sportegyesület beadhatta volna a pályázatot.

Szarvák Imre: térjünk rá vissza később, tervezzük be 2015-re a rendezvényt.  Megkérdezi, hogy 
van-e  további  kérdés,  javaslat,  észrevétel? Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsájtja  a 
tájékoztatóban foglaltakat:

 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a tájékoztatóban foglaltakat 

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

110/2013. (VI.20.) 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 a Jászalsószentgyörgy-Jászboldogháza-Tápiógyörgye Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról



Szarvák Imre: az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés ezzel 
kapcsolatban. 

dr. Kovács Kornél: lényege, hogy 2013. július 1-től jogi személyiséggel kell felruházni a társulást. 
Létre  kell  hozni egy Társulási  Tanácsot,  melybe delegálni a polgármestert  és az alpolgármester 
asszonyt javasolja.

Dömők Istvánné elhagyta az üléstermet.

Szarvák Imre: Megkérdezi, hogy van-e további észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsájtja az előterjesztésben foglaltakat:

 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:

111/2013. (VI.20.) KT határozat

A Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó 
Társulás Társulási  Megállapodást Módosító Okiratot és a korábban elfogadott  Megállapodással 
egységes szerkezetbe foglalja.

A  Képviselő-testület  meghatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  Társulási  Megállapodást 
módosító okirat, illetve az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tagjai  sorából  Szarvák  Imre 
polgármestert  és  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  alpolgármestert  delegálja  a  Jászalsószentgyörgy, 
Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési  
      Intézményfenntartó Társulás, Jászalsószentgyörgy
2.) JNSZMKH, Szolnok
3.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza
4.) Varró István polgármester, Tápiógyörgye

Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapító okiratának   
módosításáról 

dr.  Kovács  Kornél: az  alapító  okirat  annyiban  módosul,  hogy  az  intézmény  fenntartója  a 
Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás lesz.



Szarvák Imre: Megkérdezi, hogy van-e ehhez hozzászólás, kiegészítés? Mivel jelentkezőt nem lát, 
szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

 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:

112/2013. (VI.20.) KT határozat

A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény alapító okiratának módosítását elfogadja.

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

Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák  Imre: az  írásos  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek 
kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat:

 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

7/2013. (VI.21.) Önkormányzati Rendelet 

Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2013.  
(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(Az 7/2013. (VI.21.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

Szarvák Imre: az írásos előterjesztést és a kapcsolódó tanulmányt írásban mindannyian megkaptuk. 
Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, kiegészítés? 

dr.  Kovács  Kornél: 2013.  július  1-től  az  eddiginél  is  nagyobb  jelentőséggel  bír,  ha  az 
esélyegyenlőségi  programot  nem  fogadja  el  a  Képviselő-testület,  akkor  kizárják  a  Községi 
Önkormányzatot a pályázatokból. Létre kell hozni továbbá egy esélyegyenlőségi fórumot.

Szarvák Imre: megkérdezi  Megkérdezi, hogy van-e más hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat:



 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:

113/2013. (VI.20.) KT határozat

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2013-2018 közötti időszakra vonatkozóan.

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester, Zsoldiné Gonda Tünde ÖNO-vezető

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
2.) dr. Kovács Kornél, Helyben 
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
4.) Szent György Katolikus Általános Iskola, Helyben 
5.) Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény, Helyben 
6.) Zsoldiné Gonda Tünde esélyegyenlőségi munkatárs, Helyben 
7.) Irattár, Helyben 

Előterjesztés a startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódó beszerzésről

Szarvák Imre: az írásos előterjesztésből kiderül, hogy az aszfalt és szállításánál a Geogép Kft, a 
beton  és  szállításánál  a  Téba  Tüzép  ajánlata  a  legkedvezőbb.  Javasolja  mindkét  esetben  a 
legalacsonyabb ajánlatot tevő cégek megbízását.  Megkérdezi, hogy van-e más vélemény? Mivel 
jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  a  javaslatban  foglaltakat,  először  a  melegaszfalt 
szállításának megbízójáról.

 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:

114/2013. (VI.20.) KT határozat

Geogép Kft. megbízása melegaszfalt leszállítására

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy a Geogép Kft-t 
(5100  Jászberény,  Réhely  u.  39.)  megbízza  a  startmunka  program  keretében  megvalósítandó 
Vízimalom út felújítására vonatkozó, az ajánlatban szereplő melegaszfalt leszállítására 31.270.- Ft/ 
tonna + áfa összegért.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 



3.) Geogép Kft., Jászberény Réhely u. 39.
4.) Pénzügy, Helyben
5.) Irattár, Helyben  

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a betont szállító cég kiválasztását.

 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:

115/2013. (VI.20.) KT határozat 

Téba Tüzép megbízása beton leszállítására

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy a Téba Tüzépet 
(5100  Jászberény,  Nagykátai  u.  1.)  megbízza  a  startmunka  program keretében  megvalósítandó 
Vízimalom út felújítására vonatkozó, az ajánlatban szereplő beton leszállítására 14.100.- Ft/ m3 + 
áfa összegért.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
3.) Téba Tüzép, Jászberény Nagykátai u. 1.)
4.) Pénzügy, Helyben
5.) Irattár, Helyben  

Előterjesztés a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról

Szarvák Imre: az előterjesztést mindenki megkapta, mely többek között arról szól, hogy a Jászsági 
Többcélú Társulás megszűnését követően is fenn kell tartani a Közösségi közlekedés fejlesztése a 
Jászságban  című  projektet  5  évig.  megkérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatban  van-e  kérdés?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

 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:

116/2013. (VI.20.) KT határozat 

A 2013. június 30-án megszűnő Jászsági Többcélú Társulás által elnyert "Közösségi 
közlekedés fejlesztése a Jászságban" c. pályázat esetében az új Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodásról

1. Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elfogadja a  Jászsági  
Többcélú  Társulás  által  elnyert  "Közösségi  közlekedés  fejlesztése  a  Jászságban"  c.  
pályázatra vonatkozó, a Jászsági Többcélú Társulás megszűnését követően Jászberény Város 



Önkormányzata konzorciumvezetése mellett előkészített új Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás tervezetét.

2. Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a  
Jászsági Többcélú Társulás által elnyert "Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban" c. 
pályázat esetében a Jászsági Többcélú Társulás megszűnését követően Jászalsószentgyörgy 
Községi  Önkormányzat  -  képviseletében  Szarvák  Imre  polgármester  -  az  új  
Konzorciumi Együttműködési  Megállapodást  aláírja,  amelyre  a  polgármestert  
felhatalmazza.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél, Helyben 
3.) Jászberény Város Önkormányzata, Jászberény
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) 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


