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

22/2013

A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

138/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
139/2013 Napirend elfogadásáról
140/2013 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
141/2013 Előterjesztés  az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,„Komplex 

belterületi  vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című  pályázat  építési 
beruházáshoz kapcsolódóan eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

142/2013 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Bíráló  Bizottsági 
Tagjainak megválasztásáról

143/2013 Előterjesztés  az  ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002  azonosító  számú,  „Közösségi 
közlekedés fejlesztése a Jászságban” című pályázathoz kapcsolódó vagyonrendezési 
megállapodás elfogadásáról

144/2013 Előterjesztés  az  ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002  azonosítószámú,  a  „Közösségi 
közlekedés  fejlesztése  a  Jászságban”  c.  pályázat  a  Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs  Központtal  kötött  bérleti  szerződés  bérlői  pozíciójában bekövetkező 
egyetemes jogutódlások tárgyában kötendő szerződés elfogadásáról

145/2013 Beszámoló Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítéséről

146/2013 Előterjesztés  az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  társulási 
megállapodás módosításáról

147/2013 A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Engesztelő Kápolna 
építés támogatásáról

148/2013 Egy marék föld adományozásáról
149/2013 A Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltóegyesület tűzoltószertár felújítási 

projekthitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról

 



Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-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 tagok,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  teljes  létszámmal 
határozatképes.  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:

138/2013. (IX.12.) 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 az alábbiak szerint:
 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,„Komplex  belterületi 

vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című  pályázat  építési  beruházáshoz 
kapcsolódóan eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Bíráló  Bizottsági  Tagjainak 
megválasztásáról

 Előterjesztés  az  ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002  azonosító  számú,  „Közösségi  közlekedés 
fejlesztése  a  Jászságban”  című  pályázathoz  kapcsolódó  vagyonrendezési  megállapodás 
elfogadásáról

 Előterjesztés  az  ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002  azonosítószámú,  a  „Közösségi  közlekedés 
fejlesztése a Jászságban” c. pályázat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötött 
bérleti  szerződés  bérlői  pozíciójában  bekövetkező  egyetemes  jogutódlások  tárgyában 
kötendő szerződés elfogadásáról

 Beszámoló  Jászalsószentgyörgyi  Községi  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetésének  I. 



félévi teljesítéséről
 Előterjesztés  az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  társulási 

megállapodás módosításáról
 Egyebek: 

-    Előterjesztés a világ királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról
-  Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgy  Község  Tűzoltóegyesület  tűzoltó  szertár  felújítási 
projekthitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról

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:

139/2013. (IX.12.) 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 elmúlt héten elkezdődött a Vízimalom út aszfaltozása, betonozása. A munkálatok 
szeptember végére teljesen befejeződnek.  A nyár  elején befejeződött  Cifrapalota  óvoda felújítás 
alkalmából szeptember 19-én délután 16 órakor egy átadó ünnepség kerül megrendezésre, melyre 
ezúton meghívja a tisztelt képviselőket. További jó hír, hogy az idén tavasszal beadott LEADER 
pályázatokat mind befogadták. 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:

140/2013. (IX.12.) 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  az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosító  számú  „Komplex belterületi 
vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című  pályázat  építési  beruházáshoz 
kapcsolódóan eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

Szarvák Imre: az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 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:

141/2013. (IX.12.) KT határozat

Eseti közbeszerzési szabályzat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú, 
"Komplex  belterületi  vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)"  című  pályázat  építési 
beruházáshoz  kapcsolódóan  a  határozat  mellékletét  képező  eseti  közbeszerzési  szabályzatot 
elfogadja. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Sansz Projektiroda Bt; 5100 Jászberény, Blénessy János u. 24/F.
4.) Irattár 

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Bíráló Bizottsági Tagjainak 
megválasztásáról

Szarvák Imre:  az előbbiekben elfogadott Eseti Közbeszerzési Szabályzat alapján, legalább 3 tagú 
bíráló  bizottság  kijelölése  vált  szükségessé  a  „Komplex  belterületi  vízrendezés 
Jászalsószentgyörgyön (I.  ütem) vonatkozásában. A következő 5 tagot kívánja delegálni a bíráló 
bizottságba:  dr.  Kovács  Kornél,  dr.  Tóth-Daru Péter,  Kimák Gyula,  Gál  Zoltán,  Vargáné Tugyi 
Erzsébet.  Megkérdezi,  hogy  van-e  hozzászólás,  egyéb  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:

142/2013. (IX.12.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Bíráló Bizottsági Tagjainak megválasztásáról

A Képviselő-testület  a  Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  az  ÉAOP-5.1.2/D2/11-2011-
0020  azonosító  számú  „Komplex  belterületi  vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)” 
vonatkozásában  kiírásra  kerülő  építési  beruházás  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  Bíráló  Bizottsági 



tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:

1.) dr. Kovács Kornél elnök
2.) dr. Tóth-Daru Péter tag
3.) Kimák Gyula tag
4.) Gál Zoltán tag
5.) Vargáné Tugyi Erzsébet

 
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) dr. Tóth-Daru Péter, Helyben
4.) Kimák Gyula 5130 Jászapáti, Kocsér u. 21.

  5.) Gál Zoltán, Helyben
6.) Vargáné Tugyi Erzsébet, Helyben
7.) Irattár

Előterjesztés az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosító számú, „Közösségi közlekedés  
fejlesztése a Jászságban” című pályázathoz kapcsolódó vagyonrendezési megállapodás 
elfogadásáról

Szarvák Imre:  az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület  felé.  Megkérdezi,  van-e  kérdés?  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:

143/2013. (IX.12.) KT határozat

Az  ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosító  számú,  „Közösségi  közlekedés  fejlesztése a   
Jászságban” című pályázathoz kapcsolódó vagyonrendezési megállapodás elfogadásáról

1. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászsági 
Többcélú Társulás által elnyert ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 kódszámú „Közösségi 
közlekedés fejlesztése a  Jászságban” c.  pályázatra  vonatkozó,  a  Jászsági  Többcélú 
Társulás  megszűnését  követően  Jászberény  Város  Önkormányzata 
konzorciumvezetése mellett előkészített vagyonrendezési megállapodást.

2. Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza 
Szarvák Imre polgármestert  az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 kódszámú „Közösségi 
közlekedés  fejlesztése  a  Jászságban  c.  pályázathoz  kapcsolódó  vagyonrendezési 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. szeptember 16.
Felelős: Szarvák Imre polgármester



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jászsági Többcélú Társulás jogutódja - Jászberény Város 
    Önkormányzata, Jászberény 
4.) Irattár

Előterjesztés az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú, a „Közösségi közlekedés 
fejlesztése a Jászságban” c. pályázat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal 
kötött  bérleti  szerződés  bérlői  pozíciójában  bekövetkező  egyetemes  jogutódlások  
tárgyában kötendő szerződés elfogadásáról

dr. Kovács Kornél: a Jászsági Többcélú Társulás – a projektgazda – 2013. június 30-i megszűnése 
miatt  szükségessé  vált  új  bérleti  szerződés  megkötése  a  Közlekedésfejlesztési  Koordinációs 
Központtal. 

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:

144/2013. (IX.12.) KT határozat

Az  ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002  azonosítószámú,  a  „Közösségi  közlekedés  fejlesztése  a 
Jászságban”  c.  pályázat  a  Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központtal  kötött  bérleti 
szerződés  bérlői  pozíciójában  bekövetkező  egyetemes  jogutódlások  tárgyában  kötendő 
szerződés elfogadásáról

1. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászsági Többcélú 
Társulás által elnyert ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a 
Jászságban”  c.  pályázatra  vonatkozó,  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  megszűnését  követően 
Jászberény Város Önkormányzata konzorciumvezetése mellett előkészített „Közösségi közlekedés 
fejlesztése a Jászságban” c.  pályázat keretében a Közlekedésfejlesztési  Koordinációs Központtal 
kötött  bérleti  szerződések  bérlői  pozíciójában  bekövetkező  egyetemes  jogutódlások  tárgyában 
kötendő szerződést.

2.  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szarvák  Imre 
polgármestert  az  ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002  kódszámú  „Közösségi  közlekedés  fejlesztése  a 
Jászságban” c. pályázat keretében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötött bérleti 
szerződés bérlői pozíciójában bekövetkező egyetemes jogutódlások tárgyában kötendő szerződést 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: aláíró felek jóváhagyását követően azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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



3.) Jászsági Többcélú Társulás jogutódja – 
      Jászberény Város Önkormányzata, Jászberény
4.) Irattár, Helyben

(Feketéné Laczlavik Ildikó és Zsoldi Lajos 16.50 perckor elhagyták az üléstermet.)

Beszámoló Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.  
félévi teljesítéséről

Szarvák  Imre: az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  a  beszámolót  elfogadásra 
javasolja.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

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:

145/2013. (IX.12.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi  Községi  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetésének  I.  félévi  
teljesítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Községi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

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

Előterjesztés  az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  társulási 
megállapodásmódosításáról

Szarvák Imre: társulási  megállapodás módosítása vált  szükségessé Tápiógyörgye kiválása miatt. 
Ebből  következik,  hogy az  Alsó-jászsági  Intézményfenntartó Társulás  tagjai:  Jászboldogháza  és 
Jászalsószentgyörgy.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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:

146/2013. (IX.12.) KT határozat

Az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  társulási  megállapodásának  
módosításáról



Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező  az  Alsó-jászsági  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.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesül: 1.) Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás, 
     Jászalsószentgyörgy
2.) JNSZMKH, Szolnok
3.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza
4.) Magyar Államkincstár, Szolnok

Előterjesztés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról

Szarvák Imre: a napokban Komlóska település polgármesterétől érkezett megkeresés, mi szerint egy 
egész nemzetet  összefogó kezdeményezést  indítottak el  Világ  Királynője  Engesztelő Mozgalom 
címen. Kéri, hogy a Képviselő-testület is támogassa a mozgalmat és Jászalsószentgyörgy Község is 
járuljon  hozzá  a  céljaik  megvalósításához,  ami  minden  településről  egy  marék  föld,  valamint 
minden településről egy faragott kő a Normafa Parkban épülő, az ország Engesztelő Kápolnájába. 
Javasolja egy marék föld és egy faragott kő adományozását. Megkérdezi, van-e hozzászólás? Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja először a faragott kő adományozásáról szóló javaslatot.

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:

147/2013. (IX.12.) KT határozat

A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Engesztelő Kápolna 
építés támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Világ  Királynője  Engesztelő 
Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a Normafa Park kiemelt beruházás 
koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII.16.) Korm. határozatban 
nevesített  "Engesztelő  Kápolna  építése"  beruházást  támogatni  kívánja  az  Engesztelő  Kápolna 
építésének  támogatását  jelképező  1  db  30x40x50  cm-es  faragott  terméskő  elkészíttetéséhez 
szükséges 63.500.- Ft összegű adomány nyújtásával.
Az  önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  faragott  terméskő 
elkészíttetéséhez  szükséges  adományt  a  Világ  Királynője  Engesztelő  Mozgalom  11734169-
20012199 számú bankszámlaszámára átutalja.

Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős: Szarvák Imre polgármester



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben
3.) Komlóska Község Önkormányzata 3937 Komlóska, Rákóczi út 27.
4.) Irattár

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az egy marék föld adományozásáról szóló javaslatot.

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:

148/2013. (IX.12.) KT határozat

Egy marék föld adományozásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Életfa  Kárpát-medence 
Összefogás  kezdeményezését  megismerve  úgy  határozott,  hogy  az  önkormányzat  a  Nemzet 
egységének  megvalósításához egy marék földet adományoz.

Az önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az  egy marék földet 
Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa.

Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben
3.) Komlóska Község Önkormányzata 3937 Komlóska, Rákóczi út 27.
4.) Irattár

Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltóegyesület tűzoltószertár felújítási  
projekthitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról

dr. Kovács Kornél: a beruházásra vonatkozó építési engedélyt megkapta az egyesület,  szeretnék 
elkezdeni a felújítást projekt hitelből, e kapcsán tárgyalnak a Jász- Takarékszövetkezettel. 

Szarvák Imre: javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá jelzálogjoghoz az épületre - keret 
jelzálog szerződés összesen 9.000.000.- Ft értékig - és vállaljon kezességet azért, hogy az egyesület 
megkapja a 4.000.000.- Ft-os projekthitelt. Megkérdezi, van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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:

149/2013. (IX.12.) KT határozat 

A  Jászalsószentgyörgy  Község  Tűzoltó  Egyesület  tűzoltó  szertár  felújítási  



projekthitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Jász Takarékszövetkezet által a Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó 
Egyesület részére folyósítandó, a "Tűzoltószertár bővítése és energetikai célú fejlesztése" című,  a 
76/2011. (VII.  29.)  VM rendelet  alapján a HVS LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től 
nyújtandó támogatás pályázati felhívására benyújtott és elnyert pályázat megvalósításhoz szükséges 
4.000.000.-  Ft  összegű  rövid  lejáratú  fejlesztési  hitelhez  keret  biztosítéki  jelzálogjog  legyen 
bejegyezve legfeljebb 9.000.000.- Ft értékig a hitelező pénzintézet javára a Jászalsószentgyörgy, 
Rákóczi út 19/C. szám, 836/1 hrsz. alatti ingatlanra, 
2.) a hitel visszafizetésére kezességet nyújt és  
3.) felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a jelzálog- és kezességvállalásról szóló szerződések 
aláírására.

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

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

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt az ülést 18:05 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

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


