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

20/2013

A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

121/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
122/2013 Napirend elfogadásáról
123/2013 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
124/2013 Közreműködésről a Szent György Katolikus Általános Iskola 1-2. évfolyama 

Szent Imre iskolába történő átköltöztetésében
125/2013 At-Ro' 21 Bt. megbízásáról belső ellenőrzési feladatok ellátására
126/2013 A 2013. évi belső ellenőrzési terv módosításáról
127/2013 A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratának módosításáról
128/2013 Pályázat kiírásáról az önkormányzat tulajdonában lévő termőföld haszonbérbe 

adására 
129/2013 A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezések 

módosításáról 
8/2013. (VIII.22.) Önkormányzati Rendelet 

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló  
kezdeményezésről és a házszám-megállapítás szabályairól

130/2013 Állati hulla kezeléséről
131/2013 A Vadas-csárda felújítási projekthitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokról



Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én, 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,
Gál Zoltán, 
Zsoldi Lajos bizottsági tag,
dr. Kovács Korné jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.  Tájékoztatásul 
közli,  hogy a nemrégiben elhalálozott  Szilágyi  Péter  önkormányzati  képviselő helyét  a 2010-es 
választásokon elért  szavazatszám alapján -  a  soron következő legtöbb szavazatot  kapott  -  Vigh 
Miklós személye követi, aki - távolléte miatt - a soron következő képviselő-testületi ülésen tudja 
letenni  a  képviselői  esküt. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek  Kátai  Lajos  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:

121/2013. (VIII.15.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Jakusné Vámos Mária 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 az alábbiak szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a zárt 
ülés első napirendi pontjaként a civil szervezetek támogatási kérelméről szóló előterjesztést, utolsó 
napirendi  pontként  pedig  Szabóné  Marosfalvi  Mónika  egyszeri  átmeneti  segély  kérelmét  kéri 
megtárgyalni:
- Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
- Előterjesztés közreműködésről a Szent György Katolikus Általános Iskola 1-2. évfolyama 

Szent Imre iskolába történő átköltöztetésében
- Előterjesztés belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
- Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító  

okiratának módosításáról 
- Előterjesztés pályázat kiírásáról az önkormányzat tulajdonában lévő termőföld haszonbérbe 

adására 



- Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény Egyház részére történő átadása 
szándékának kinyilvánításáról

- Előterjesztés a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések módosításáról
- Előterjesztés  a  közterületek  elnevezéséről  és  a  házszámozás  szabályairól  szóló  rendelet  

megalkotásáról
- Előterjesztés állati hulla kezeléséről
- Előterjesztés a Vadas-csárda felújítási projekthitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokról
Zárt ülés:
-  Előterjesztés civil szervezet támogatási kérelméről
-  Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról
-  Előterjesztés első lakáshoz jutás támogatásáról
-  Előterjesztés önkormányzati ingatlan értékesítéséről
-  Előterjesztés a „Jászalsószentgyörgy községért díj” 2013. évi adományozásáról
-  Előterjesztés átmeneti segélyéről

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:

122/2013. (VIII.15.) 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 írásos beszámolót kiegészíti a napokban zajló hulladéklerakó rekultivációjának 
kapcsán egy alternatív hulladéklerakó létrehozásáról szóló tájékoztatóval. Az önkormányzat azért, 
hogy könnyítsen a lakosság terhein és növelje a hulladékelhelyezés lehetőségeit, egy zárt, építési 
törmelék újrahasznosító  udvar  létrehozását  tervezi  a  Nyár  úton,  ahol  elhelyezhető  lesz  a  tiszta, 
egyéb  hulladéktól  mentes  építési  törmelék  (beton,  tégla,  cserép,  aszfalt).  Megkérdezi,  van-e 
hozzászólás,  egyéb  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  a  tájékoztatóban 
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:

123/2013. (VIII.15.) 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  közreműködésről  a  Szent  György  Katolikus  Általános  Iskola  1-2.  
évfolyama Szent Imre iskolába történő átköltöztetésében

Szarvák Imre: az előterjesztést - mely tartalmazza az Igazgató úr által küldött levelet és kérelmet is 
az  1.  és  2.  évfolyam  Szent  Imre  iskolába  történő  átköltöztetéséről  -  mindenki  megkapta. 
Megkérdezi,  hogy   van-e  hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztésben 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:

124/2013. (VIII.15.) KT határozat

Közreműködésről  a  Szent  György  Katolikus  Általános  Iskola  1-2.  évfolyama  Szent  
Imre iskolába történő átköltöztetésében

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Fő út 78. 
szám alatti, volt Szent Imre iskola épületébe a Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  1.  és  2.  évfolyamának  átköltözéséhez  és  az  ebből  felmerülő 
rezsiköltség  növekedés  kompenzációjaként  vállalja,  hogy  a  tornaterem fűtési  költségeit  illetően 
alternatív fűtés biztosításával br. 1.000.000.- Ft összegben hozzájárul. A számítás alapja az, hogy a 
tárgyévet  megelőző  év  gázszámláinak  összegét  csökkentve  1.000.000.-  Ft-tal,  a  megkapott 
gázköltségnél  a  tárgyév  költsége  nem  lett  magasabb.  Ez  a  hozzájárulás  2013/2014  tanévre 
vonatkozik,  mely  után  a  Képviselő-testület  a  támogatás  újratárgyalását  kezdeményezi,  annak 
függvényében, hogy az átköltözésből eredően tervezett rezsiköltségek hogyan alakulnak a Szent 
Imre iskola épületében. 

Az önkormányzat tervezi továbbá a Szent Imre iskola födém szigetelését megvalósítani.

Az önkormányzat hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Fő út 78. szám alatti ingatlanon az iskolai rész 
(tornaterem, udvar, Szent Imre iskola) illetéktelenek távol tartása céljából zárhatóvá váljon.

Az önkormányzat hozzájárul továbbá, hogy a közétkeztetési konyha mellett az egykori ebédlő újra 
funkciót kapjon azzal, hogy az említett 1. és 2. évfolyam itt étkezzen úgy, hogy nyári szünetben 
vagy amikor  az iskolai  étkeztetést  nem zavarja,  a településünkre látogató turisták,  táborozók is 
igénybe vehetik., melynek rezsiköltségeit (villany, gáz) az önkormányzat teljes egészében vállalja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. folyamatos

Határozatról értesülnek:       1. Szarvák Imre polgármester, Helyen
                                              2. Képviselő-testület tagjai, Helyben



                                              3. Tarnai Mihály Igazgató, Helyben
                                              4. Irattár, Helyben

Előterjesztés belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Szarvák Imre:  az At-Ro' 21 Bt.  megbízásáról szóló előterjesztést és az önkormányzat 2013. évi 
belső  ellenőrzési  tervének  módosításáról  szóló  előterjesztést  írásban  mindenki  megkapta.  Két 
körben kell szavazni, elsőként szavazásra bocsátja az  At-Ro' 21 Bt. belső ellenőrzési megbízásáról 
szóló javaslatot: 

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:

125/2013. (VIII.15.) KT határozat

At-Ro' 21 Bt. megbízásáról belső ellenőrzési feladatok ellátására

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  belső  ellenőrzési  feladatok 
ellátásával az At-Ro' 21 Bt-t, személyében Illyésné Nagy Teréziát bízza meg. A Képviselő-testület a 
belső ellenőrzési feladatok ellátására évente 10 szakértői napot állapít  meg, az évi 10 szakértői 
napra megállapított megbízási díjat évi bruttó 317.500.- Ft összegben, azaz háromszáztizenhétezer-
ötszáz forint összegben határozza meg, ami 25.000.- Ft + ÁFA/szakértői nap. A Képviselő-testület 
az  elfogadott  megbízási  díj  alapján  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  megbízási 
szerződés aláírására.

Határidő: 2013. augusztus 31.
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. 5000 Szolnok, Jubileum tér 6. III/4.
5.) Irattár

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a belső ellenőrzési terv módosításáról szóló javaslatot:

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:

126/2013. (VIII.15.) KT határozat

A 2013. évi belső ellenőrzési terv módosításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt módosított 



2013. évi belső ellenőrzési tervet.
Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben

2.) dr. Kovács Kornél, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) At-Ro' 21 Bt. 5000 Szolnok, Jubileum tér 6. III/4.
5.) Irattár

Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  
alapító okiratának módosításáról 

dr.  Kovács  Kornél:  a  szükségessé vált  alapító  okirat  módosítás  következményeként  legnagyobb 
változás,  hogy  az  eddigi,  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
elnevezése Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatalra változik.

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e kérdés? Mivel jelentkezőt  nem lát, szavazásra bocsátja az alapító 
okirat módosításáról szóló előterjesztésben 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:

127/2013. (VIII.15.) KT határozat

A Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  alapító  okiratának  
módosításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat az alábbi határozatot hozta:

1.  A Képviselő-testület  az  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 
1., illetve 1/a. melléklete szerint jóváhagyja.
A dokumentumok aláírására Szarvák Imre polgármestert hatalmazza fel.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

2.  A Képviselő-testület  elrendeli  a  módosító  és  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratok 
Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedés 
megtételét.
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző
Határidő: az alapító okiratok aláírását követő 8 napon belül

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Magyar Államkincstár, Szolnok
4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  pályázat  kiírásáról  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  termőföld  
haszonbérbe adására 



Szarvák  Imre:  az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta.  Azzal  a  kiegészítéssel  javasolja 
elfogadásra  a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat a bérleti szerződésben érvényesítsen 
opciós jogot  a bérlő felé a  termesztett  kalászos növény szalmájának elővásárlási  jogáról,  ami a 
Polgármesteri  Hivatalban kiépített  alternatív  fűtési  rendszer  működtetéséhez  lenne  felhasználva. 
Megkérdezi, van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
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:

128/2013. (VIII.15.) KT határozat

Pályázat kiírásáról az önkormányzat tulajdonában lévő termőföld haszonbérbe adására 

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzatának Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a  0105/1 
hrsz.  terület,  23  ha,  5589  m2  szántó  megművelési  ágú,  399,75  aranykorona  értékű  külterületi 
ingatlan hasznosításáról pályázatot ír ki a mellékelt pályázati hirdetmény alapján.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos 

Határozatról értesülnek:       1. Szarvák Imre polgármester, Helyen
                                              2. Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                              3. Irattár, Helyben

Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény Egyház részére történő 
átadása szándékának kinyilvánításáról

Szarvák Imre: a kezdeményezésnek két fő oka van: az egyik anyagi természetű, a másik pedig az, 
hogy az egyházi fenntartásnak sok olyan előnye van a gyermekek nevelésében, ami miatt célszerű 
átadni az intézményt.

dr. Kovács Kornél: ez csupán egy szándéknyilatkozat, lehet az is, hogy az egyház nem támogatja a 
kezdeményezést.

Koczka László: óvakodik  az  egyházi  óvodától,  mivel  a  szülőktől  sok panasz  érkezik  hozzá  az 
egyházi iskoláról. Véleménye szerint - mivel a 2012/2013-as tanév volt az első egyházi iskolaként - 
hagyni kell, hogy kiforrja magát az új rendszer.  

Gál Zoltán: nem igazán ért egyet, mert egy óvodában teljesen másnak véli a nevelési normákat.

Szarvák Imre: nem teszi fel szavazásra az előterjesztést,  a visszajelzéseket viszont továbbítja az 
óvoda igazgató és az Egri Főegyházmegye felé.

Előterjesztés  a  XX.  századi  önkényuralmi  rendszerekhez  köthető  elnevezések  
módosításáról



Szarvák Imre: az  előterjesztést  a  Településfejlesztési   és  a  Pénzügyi  Bizottság  is  megtárgyalta. 
Elfogadásra a következő módosított  utcaneveket javasolja a Képviselő-testület felé: Ságvári  utat 
Óvoda úttá, a Fürst Sándor utat Bem József úttá, valamint a Micsurin utat Zagyva úttá. Megkérdezi, 
van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban 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:

129/2013. (VIII.15.) KT határozat

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület elnevezések módosításáról 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a 
Jászalsószentgyörgy  Ságvári  út,  Fürst  Sándor  út  és  a  Micsurin  út  átnevezését  és  a 
címnyilvántartásba való bejegyzését.

A Ságvári út új elvevezése: Óvoda út
A Fürst Sándor út új elnevezése: Bem József út
A Micsurin út új elnevezése: Zagyva út

A határozat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 3. pontján illetve a 14. § (2) bekezdésén foglaltakon alapszik.

Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző 
Határidő: azonnal

Határozatról értesülnek: 1. Ságvári úton található ingatlanok tulajdonosai, lakói
2. Fürst Sándor úton található ingatlanok tulajdonosai, lakói
3. Micsurin úton található ingatlanok tulajdonosai, lakói
4. KEK KH Személyi adat és Lakcímnyilvántartó Osztály, Budapest
5. Földhivatal, Jászberény
6. Irattár

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról

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

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

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

8/2013. (VIII.22.) Önkormányzati Rendelet 



A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezésről és a házszám-megállapítás szabályairól
(A 8/2013. (VIII.22.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés állati hulla kezeléséről

Szarvák  Imre: az  előterjesztésben foglaltakat  megtárgyalta  a  Településfejlesztési  és  a  Pénzügyi 
Bizottság is. Az együttműködés lehetőségéről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület felé. Megkérdezi, van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja:

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:

130/2013. (VIII.15.) KT határozat

 Állati hulla kezeléséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  mellékelt 
kimutatásban szereplő adatok alapján támogatja az állati hullák kezelésének lehetőségét, melyet a 
lakosság és vállalkozások részére biztosít Jászladány Nagyközség Önkormányzatával közösen.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására az 
ATEV Zrt.-vel (1097 Budapest, Illatos út 93.)

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. folyamatos

Határozatról értesülnek:       1. Szarvák Imre polgármester, Helyen
                                              2. Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                              3. ATEV Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 93.)
                                              4. Irattár, Helyben

           Előterjesztés a Vadas-csárda felújítási projekthitelhez kapcsolódó 
           kötelezettségvállalásokról

Szarvák Imre:  a Vadas-csárda felújítási projekt kapcsán az Ifjúsági Egyesülettel közösen felvettük a 
kapcsolatot a Jász Takarékszövetkezettel. Részükről nagy rizikót jelent az Ifjúsági Egyesület részére 
megelőlegezni 35.000.000.- Ft-ot, mivel nincs arra kézzel fogható garancia, hogy az egyesület a 
későbbiekben is  fönnmarad, ezért  a  szóbeli  egyeztetésen következő feltételeket szabta meg: két 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  ingatlanra  -  a  volt  Bölcsőde  épületére  és  a  Vadas-csárdára  - 
jelzálogjog bejegyzését kéri és a Községi Önkormányzattól a hitel visszafizetésére kezességvállalást 
kér. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Megkérdezi, van-e 
további  kérdés,  észrevétel?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben 
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:

131/2013. (VIII.15.) KT határozat

           A Vadas-csárda felújítási projekthitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Jász 
Takarékszövetkezet által szabott feltételeket:
1.) hozzájárul ahhoz, hogy az Ifjúsági Egyesület részére folyósítandó "Egyéb szálláshely kialakítása 
a jászalsószentgyörgyi Vadas-parkban" című EMVA turisztikai pályázat megvalósításhoz szükséges 
legfeljebb 35.000.000.-  Ft összegű projekthitelhez biztosítékként  két  önkormányzati  tulajdonban 
lévő ingatlanra - a volt Bölcsőde épületére és a Vadas-csárdára - jelzálogjog legyen bejegyezve a 
hitelező pénzintézet javára, és 
2.) a Községi Önkormányzat a hitel visszafizetésére kezességet nyújt.  

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyen
                                              2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                              3.) Ifjúsági Egyesület, Helyben
                                              4.) Jász Takarékszövetkezet, Jászberény
                                              5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


