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23/2013

A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

150/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
151/2013 Napirend elfogadásáról
152/2013 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
153/2013 Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról
154/2013 Civil szervezetekért felelős tanácsnok megválasztásáról
155/2013 ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosító számú, „Komplex belterületi vízrendezés  

Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)” című pályázat építési beruházáshoz kapcsolódóan 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról

9/2013. (IX.30.) Önkormányzati Rendelet 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.15.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

156/2013 Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatás igényléséről

157/2013 Az Önkormányzat 2012. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése  
érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról

10/2013. (IX.30.) Önkormányzati Rendelet 
A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól

158/2013 Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. hitelszerződése fedezeti követelményéről
159/2013 MNV Zrt. által kibocsátott részvény vásárlásáról
160/2013 Rendszerfüggetlen viziközmű elemek értékesítéséről 
161/2013 A Petőfi út 13/a számú ingatlan TRV Zrt.-nek történő bérbeadásáról
162/2013 Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról
163/2013 Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület 

részére
164/2013 A Rákóczi út 5. szám alatti ingatlanon található épületek, építmények lebontásáról
165/2013 Rákóczi út 5. szám alatti ingatlan bontásából származó 3 db beltéri ajtó és 400 db 

tégla értékesítéséről



Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-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,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Vigh Miklós 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 a mai ülés napirend előtt Vigh Miklós 
ünnepélyes beiktatásával, önkormányzati képviselői eskütételével kezdődik.

Eskütétel. 

Szarvák  Imre: köszönti   -  Szilágyi  Péter  önkormányzati  képviselő  halála  miatt   -  az  újonnan 
beiktatott  önkormányzati  képviselőt  Vigh  Miklós  személyében.  Megállapítja,  hogy  az  ülés 
határozatképes,  Dömők  Istvánné  jelezte  távolmaradásának  okát.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek 
Feketéné Laczlavik Ildikó és Jakusné Vámos Mária 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:

150/2013. (IX.26.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  és 
Jakusné Vámos Mária személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri  a  köztemető fenntartásáról  szóló önkormányzati  rendelet  napirendről  történő 
levételét. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:
- Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
- Előterjesztés Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról
- Előterjesztés civil szervezetekért felelős tanácsnok megválasztásáról
- Előterjesztés  az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,„Komplex  belterületi  

vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című  pályázat  építési  beruházáshoz  
kapcsolódóan ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról

- Előterjesztés  az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2013.  (II.15.)  számú  



önkormányzati rendelet módosításáról
- Előterjesztés az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatás igényléséről
- Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése 

érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról
- Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  

Szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
- Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Vízmű  Kft.  hitelszerződése  fedezeti  követelménye  

megtárgyalásáról
- Előterjesztés a TRV Zrt.-vel kapcsolatos ügyek megtárgyalásáról
- Előterjesztés csatlakozásról a 2014. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz 
- Előterjesztés visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület 

részére
- Előterjesztés  a  Rákóczi  út  5.  szám  alatti  ingatlanon  található  épületek,  építmények  

lebontásáról
- Egyebek

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:

151/2013. (IX.26.) 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  utolsó  ülés  óta  történt  fontosabb  esemény  a  szeptember  19-én  megrendezett 
Cifrapalota Óvoda átadó ünnepsége, melyen a Képviselő-testület tagjai közül többen részt vettünk. 
Megkérdezi,  hogy  van-e  kiegészítés,  kérdés,  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

A 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:

152/2013. (IX.26.) 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 Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

Szarvák  Imre: Jakusné  Vámos  Mária  önkormányzati  képviselő  személyére  érkezett  javaslat. 
Megkérdezi, van-e más javaslat? 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:

153/2013. (IX.26.) KT határozat

Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  57.  §-ában kapott  felhatalmazás 
alapján a Településfejlesztési Bizottsága önkormányzati képviselő tagjának Jakusné Vámos Máriát 
megválasztja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester
2.) Képviselő-testület, Helyben 
3.) Jegyző, Helyben 
4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés civil szervezetekért felelős tanácsnok megválasztásáról

Szarvák  Imre: civil  szervezetekért  felelős  tanácsnoknak  az  újonnan  megválasztott  Vigh Miklós 
önkormányzati képviselő személyét javasolja. Megkérdezi, van-e más javaslat, hozzászólás? 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:

154/2013. (IX.26.) KT határozat

Civil szervezetekért felelős tanácsnok megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  civil  szervezetekért  felelős 
tanácsnoknak megválasztotta Vigh Miklós képviselőt.



Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) Vigh Miklós, Helyben 
3.) Jegyző, Helyben 
4.) 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 ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról

Szarvák  Imre: az  előzetesen  felállított  Bíráló  Bizottság  előkészítette  az  ajánlattételi  felhívást. 
Feltételként szabta meg, hogy a pályázó cégnek csatorna építési munkálatokban legyen referenciája 
és lehetőleg éves szinten az egymilliárd forintot ne haladja meg összbevétele. A nyertes pályázó a 
munkálatokat 2014. március végétől kezdheti  meg, augusztus végére tervezzük a megvalósítást. 
Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  észrevétel?  Mivel  jelentkezőt  nem lát,  szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztésben foglaltakat.

A 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:

155/2013. (IX.26.) KT határozat

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosító  számú,  „Komplex  belterületi  vízrendezés  
Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)”  című  pályázat  építési  beruházáshoz  kapcsolódóan  
ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 
azonosító számú, „Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)” című pályázat 
építési beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester
2.) Bíráló Bizottság tagjai, Helyben 
3.) Jegyző, Helyben 
4.) Irattár, Helyben

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

Szarvák  Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  a  rendelet  módosítást  elfogadásra  javasolja. 
Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 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:



9/2013. (IX.30.) Önkormányzati Rendelet 

Az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2013.  (II.15.)  számú  
önkormányzati rendelet módosításáról
(A 9/2013. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés  az  önkormányzat  működőképessége  megőrzését  szolgáló  2013.  évi  
kiegészítő támogatás igényléséről

Szarvák  Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  az  ÖNHIKI  pályázat  benyújtásáról  szóló 
előterjesztést  és  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testül  felé.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés, 
hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

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

156/2013. (IX.26.) KT határozat

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás  
igényléséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  az 
önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás igényléséhez. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázati  dokumentáció 
benyújtására.

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

Határozatró1 értesülnek: 1.) Polgármester, Helyben 
2.) Jegyző, Helyben 
3.)  Magyar Államkincstár (5000 Szolnok, Magyar út 8.)
4.) Irattár, Helyben

Beszámoló  az  Önkormányzat  2012.  évi  adóügyi  tevékenységéről,  az  adóbevételek  
teljesítése érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról

Szarvák Imre: a beszámolót a Pénzügyi Bizottság tárgyalt, elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy 
van-e  valakinek  észrevétele?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  a  beszámolóban 
foglaltakat.

A 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:



157/2013. (IX.26.) KT határozat

Az Önkormányzat 2012. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében 
tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  az Önkormányzat  2012.  évi 
adóügyi  tevékenységéről,  az  adóbevételek  teljesítése  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az 
adóbevételek felhasználásáról  szóló beszámolót elfogadta.

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

Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Szervezeti  és Működési  
Szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák Imre: az írásos előterjesztést a Szervezeti és Működési Szabályzatról mindenki megkapta. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a rendelet-tervezettel kapcsolatban? 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:

10/2013. (IX.30.) Önkormányzati Rendelet 

A Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  
Szabályairól
(A 10/2013. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft.  hitelszerződése  fedezeti  követelménye  
megtárgyalásáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, az előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja. 
Megkérdezi,  van-e  kérdés,  egyéb  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztésben foglaltakat.

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

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

158/2013. (IX.26.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. hitelszerződése fedezeti követelményéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Budapest  Bank  Zrt.  és  a 



Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. között 0477/2007 szerződésszámon és 0131/2010  cjkv. számon 
létrejött  éven  túli  forgóeszköz  hitel  szerződéshez  kapcsolódó  alábbi  fedezeti   követelményeket 
elfogadja:
- Jászalsószentgyörgyi Önkormányzat készfizető kezességvállalásának fenntartása (változatlanul);
- beszedési megbízások benyújtására felhatalmazó levél az Önkormányzat, mint kezes számláira;
-  a  víz-  és  csatornadíjak  kizárólag  a  Banknál  vezetett  számlára  kerülnek  befizetésre  (törvényi 
változás miatt ez konkrétan már csak a 2012. évi, lejárt díjak utólagos megfizetéséből származhat. 
2013-tól  ilyen  jogcímen  már  nincs  befolyó  összeg.  Utóbbi  körülményekről  a  Bank  a  HG-t 
tájékoztatja.)
- a víz- és csatornadíjak Bank javára történő elzálogosítása - Id. előző 2. pontban leírtakat
- Koncessziós jog Bank javára történő elzálogosításának fenntartása (változatlan feltétel)
-  a  Jászalsószentgyörgyi  Önkormányzat  Ügyfélben  meglevő  üzletrésze  Bank  javára  történő 
elzálogosításának fenntartása (változatlanul feltétel)
- 6 M Ft óvadék az Ügyfél tartozásainak fedezeteként, amely óvadék a kamat- és tőketörlesztési 
kötelezettség  fedezeteként  vehető  igénybe,  az  esedékesség  időpontjában azzal,  hogy az  óvadék 
összege a következő kamatperiódus alatt az eredeti összegre visszatöltendő (változatlanul feltétel)
- Jászalsószentgyörgy 1740. hrsz-ú ingatlan jelzálogjog fenntartása (változatlanul feltétel)
- 50 %-os mértékű HG kezesség fenntartása (változatlanul feltétel)
- nyílt követelés zálog (zálogkötelezett kiértesítésre kerül a zálogjog alapításáról, de nem írjuk elő a 
kötelezett nyilatkozatának beszerzését a követelést terhelő zálogjog alapításának tudomásul vétele 
tárgyában) a TRV Zrt. és a Jászalsószentgyörgyi Önkormányzat között létrejött Bérleti-üzemeltetési 
szerződésben  szereplő  bérleti  díjra,  mint  zálogtárgyra  vonatkozóan  (új  biztosíték  az  Ügyfél 
tartozásainak fedezeti rendszerében!)
    
Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester
                                               
Határozatról értesülnek:       1. Szarvák Imre polgármester, Helyen
                                              2. Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                              3. Budapest Bank Dél-Dunántúli Vállalati Üzletközpont 
                                                  (7621 Pécs, Rákóczi út 60.)
                                              4. Pénzügy, Helyben
                                              5.  Irattár, Helyben

Előterjesztés a TRV Zrt.-vel kapcsolatos ügyek megtárgyalásáról

Szarvák Imre: első körben szavazni kell az MNV által kibocsátott kötelező részvényvásárlásról. Az 
előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  elfogadásra  javasolja.  Megkérdezi,  van-e  kérdés, 
hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

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

159/2013. (IX.26.) KT határozat

MNV Zrt. által kibocsátott részvény vásárlásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az 



önkormányzat  az  MNV  Zrt.  által  kibocsátott  a  Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zrt.  állami 
tulajdonban lévő társasági részesedéséből 10.000.- Ft névértékű részvényt vásároljon 38.200.- Ft 
vételáron.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  részvény  vásárlásról  szóló 
adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. október 15.

Határozatról értesülnek:       1. Szarvák Imre polgármester, Helyen
                                              2. Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                              3. TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
                                              4. Pénzügy, Helyben
                                              5.  Irattár, Helyben

Szarvák Imre: soron következő szavazás a rendszerfüggetlen viziközmű elemek eladásához való 
alapítói hozzájárulásról. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
felé. Megkérdezi, van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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

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

160/2013. (IX.26.) KT határozat

Rendszerfüggetlen viziközmű elemek értékesítéséről 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,  mint alapító hozzájárul,  hogy a 
Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. az alábbi rendszerfüggetlen víziközmű elemeket 637.500.- Ft + áfa 
vételáron a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére eladja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Homajovszki  Tibor  ügyvezetőt  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

Felelős:  Homajovszki Tibor ügyvezető
Határidő: 2013. október 15.

Határozatról értesülnek:       1. , Homajovszki Tibor ügyvezető, Helyen
                                              2. Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                              3. TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
                                              4. Pénzügy, Helyben
                                              5.  Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a következő, TRV Zrt. -vel kapcsolatos előterjesztés a Petőfi úti ingatlan bérlése, a 
bérleti szerződés megkötése havi 120.000.- Ft + áfa bérleti díjért. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
elfogadásra  javasolja.  Megkérdezi,  van-e  más  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.



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

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

161/2013. (IX.26.) KT határozat

A Petőfi út 13/a számú ingatlan TRV Zrt.-nek történő bérbeadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a TRV Zrt.-nek bérbe adja a Petőfi út 13/a szám alatt 
található ingatlant havi 120.000.- Ft + áfa összegért. 

A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  bérleti  szerződés 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. október 15.

Határozatról értesülnek:       1. Szarvák Imre polgármester, Helyen
                                              2. Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                              3. TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
                                              4. Pénzügy, Helyben
                                              5.  Irattár, Helyben

Előterjesztés csatlakozásról a 2014. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz 
Szarvák Imre: a  pályázati  kiírás  október  14-én jelenik meg,  november 15-ig lehet  benyújtani  a 
pályázatokat. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja. Megkérdezi, 
hogy van-e kérdés, más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
foglaltakat.

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

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

162/2013. (IX.26.) KT határozat

Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  csatlakozási 
szándékát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a "Csatlakozási nyilatkozat" aláírására és megküldésére.

Az  önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pályázati  kiírást  ("A"  és  "B"  típusú)  a  mellékelt 
tartalommal 2013. október 14-én közzéteszi.

A pályázatok támogatására a 2014. évi költségvetésben 820.000.- Ft, azaz nyolcszázhúszezer forint 



előirányzat tervezését kell biztosítani.

Határidő: mellékletben foglaltak szerint,
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  visszatérítendő  támogatás  nyújtásáról  a  Jászalsószentgyörgy  Ifjúsági  
Egyesület részére

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az Ifjúsági Egyesületnek be 
kell  nyújtania  a  Vadas-csárda  pályázat  kapcsán  egy  3.600.000.-  Ft  összegű  számlát  -  ezzel 
elszámolva a megítélt támogatás 10 %-ával - és beadni az 1. számú kifizetési kérelmet. Hitelfelvétel 
helyett kölcsönből oldanák meg az eszközbeszerzést, az önkormányzat segítségével. Megkérdezi, 
hogy van-e  kérdés,  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:

163/2013. (IX.26.) KT határozat

Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület részére

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
egyszeri 3.654.600.- Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtson az Ifjúsági Egyesület részére a 
Vadas-csárda  felújítási  pályázathoz  kapcsolódó  eszközbeszerzéshez,  melyet  a  kifizetési  kérelem 
jóváhagyása és a támogatási összeg MVH részéről történő átutalása után az Egyesület visszafizet az 
önkormányzatnak.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2013. október 31.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester
2.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Ifjúsági Egyesület, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  a  Rákóczi  út  5.  szám alatti  ingatlanon  található  épületek,  építmények  
lebontásáról

Szarvák  Imre: az  önkormányzat  által  vásárolt  Rákóczi  út  5.  szám alatti  ingatlanon  lévő  házat 



elkezdenénk  lebontani,  hogy  az  később   -  a  terveknek  megfelelően  -   parkolóként  tudjon 
funkcionálni. A felszínét első körben a Faluház udvarán gyűjtött betontörmelékkel terítenénk be, 
majd idővel térkő burkolatot kapna. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

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

164/2013. (IX.26.) KT határozat

A Rákóczi út 5. szám alatti ingatlanon található épületek, építmények lebontásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Rákóczi út 5. szám 
alatti  ingatlanon  található  épületek,  építmények  lebontásához,  majd  az  ingatlanok  helyén  egy 
parkoló kialakításához.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő (bontásra): 2014. április

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

Egyebek

Szarvák Imre: ajánlatot tesz a Rákóczi út 5. szám alatti, bontásra váró épületben található 3 db ajtó 
és 400 db tégla megvásárlására 40.000.- Ft összegben. Az előbbi tételekről előzetesen lakossági 
apróhirdetés lett kifüggesztve, azonban nem volt érdeklődő. Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását 
a saját részre történő ajtók és bontott tégla megvásárlására.

Kátai Lajos: javasolja, hogy a Képviselő-testület ingyenesen bocsájtsa Szarvák Imre rendelkezésére 
az épületből származó, bontott anyagokat.

Szarvák Imre: ingyenesen, felajánlásként nem fogadja el, kéri hogy határozzon a testület az eladási 
árról.

Szarvák Imre elhagyja az üléstermet.

Feketéné  Laczlavik  Ildikó: megkérdezi,  hogy  van-e  más  javaslat?  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:

165/2013. (IX.26.) KT határozat



Rákóczi út  5.  szám alatti  ingatlan bontásából származó 3 db beltéri  ajtó  és 400 db tégla  
értékesítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  Szarvák  Imre 
polgármester a Rákóczi út 5. szám alatti ingatlanon található épületek bontásából származó 3 db 
beltéri ajtót -  ebből 2 db-ot 10.000.- Ft/db áron és 1 db-ot 8.000.- Ft áron - összesen 28.000.- Ft-ért, 
valamint  400  db  bontott  téglát  30.-  Ft/db  áron,  összesen  12.000.-  Ft-ért  megvásárolja  az 
önkormányzattól, mindösszesen 40.000.- Ft-ért.
A Képviselő-testület meghatalmazza dr. Kovács Kornél jegyzőt az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző
Határidő: 2013. december 31.

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

Szarvák Imre visszatért az ülésterembe.

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 15:15 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Jakusné Vámos Mária
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


