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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. október 17-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

169/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
170/2013 Napirend elfogadásáról
171/2013 A pályázati eljárást lezáró döntés meghozataláról 0105/1 hrsz-ú szántó ingatlanra  

vonatkozóan 
11/2013. (X.18.) Önkormányzati Rendelet 

A köztemetőről és a temetkezésről



Készült: a Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október  17-én,  a Polgármesteri 
Hivatal  (5054  Jászalsószentgyörgy,  Fő  út  53/a.)  I.  emeleti  tárgyaló  termében  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülésén.

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

Szarvák Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés határozatképes.  Kátai  Lajos 
önkormányzati  képviselő  jelezte  távolmaradásának  okát.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Dömők 
Istvánné 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:

169/2013. (X.17.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

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

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

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:
 Előterjesztés  a  pályázati  eljárást  lezáró  döntés  meghozataláról  0105/1  hrsz-ú  szántó 

ingatlanra vonatkozóan 
 Előterjesztés köztemető fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Zárt ülésen (Egyebek):
 Előterjesztés a Hunyadi út 20. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
 Előterjesztés a Községi Sportegyesület kérelméről
 Előterjesztés  átmeneti segély kérelmekről
 Előterjesztés Baranyi Kálmán kérelméről

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:

170/2013. (X.17.) 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 pályázati eljárást lezáró döntés meghozataláról 0105/1 hrsz-ú szántó  
ingatlanra vonatkozóan 

Szarvák  Imre: két  nappal  ezelőtt,  október  15-én   a  Pénzügyi  Bizottság  lefolytatta  a 
versenytárgyalást  az  október  10-i  határidőig  beérkezett  pályázatok  alapján,  A versenytárgyalás 
eredménye  elég komoly - 8.-/m2/év ajánlat  - a győztes ajánlattevő Tóth József helyi gazda lett. 

Dömők Istvánné: javasolja, hogy a Képviselő-testület jelölje ki az éves bérleti díj esedékességének 
időpontját.

Dr. Kovács Kornél: javasolja, - tekintettel a fizetendő bérleti díj összegének nagyságára - hogy a 
bérlő az éves díjat két részletben fizesse meg.

Dömők  Istvánné: november  30-i  fizetési  határidőt  javasol,  az  ősszel  esedékes  területalapú 
támogatás kézhezvétele miatt.

Dr.  Kovács  Kornél: egyetért,  javasolja  az  éves  bérleti  díj  első  felét  augusztus  30-i  határidővel 
megfizettetni.

Szarvák Imre: 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:

171/2013. (X.17.) KT határozat

 A pályázati eljárást lezáró döntés meghozataláról 0105/1 hrsz-ú szántó ingatlanra 
vonatkozóan 

           
Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megállapítja,  hogy  a 
Jászalsószentgyörgy 0105/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adására kiírt pályázat nyertes ajánlattevője 
Tóth József 5054, Jászalsószentgyörgy, Széchenyi út 2/a. szám alatti lakos. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  az  öt  évre  szóló  haszonbérleti 
szerződés  aláírására  a  nyertes  pályázóval,  illetve  az  előhaszonbérletre  jogosult  nyilatkozatot 
tevővel, amennyiben az az ajánlat kifüggesztése során az ajánlatot elfogadó nyilatkozatot tesz.

Határozatról értesülnek:       1. Szarvák Imre polgármester, Helyen



                                              2. Pályázók, Helyben
                                              3. Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                              3. Irattár, Helyben

Előterjesztés köztemető fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Dr. Kovács Kornél: létezik egy megállapodás az Egyház és az Önkormányzat között a köztemető 
fenntartásáról. Az írásban kiküldött rendelet-tervezet ezt a megállapodást teljes mértékben lefedi és 
bizonyos pontjait  kiegészíti.

Szarvák  Imre: 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:

11/2013. (X.18.) Önkormányzati Rendelet

A köztemetőről és a temetkezésről
(A 11/2013. (X.18.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

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


