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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. november 25-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

177/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
178/2013 Napirend elfogadásáról
179/2013 Pályázat benyújtásáról a 103/2013. (XI.08.) VM rendelet alapján 

jászalsószentgyörgyi Faluház korszerűsítésére



Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 25-én, a Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Földszinti nagytermében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
Gál Zoltán bizottsági tag,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik  Ildikó  alpolgármester  asszony  és  Koczka  László  önkormányzati  képviselő  jelezte 
távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kátai Lajos és Vigh Miklós személyét javasolja.

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:

177/2013. (XI.25.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kátai  Lajos  és  Vigh  Miklós 
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  pályázat  benyújtásáról  a  103/2013.  (XI.08.)  VM  rendelet  alapján  a 

jászalsószentgyörgyi Faluház korszerűsítésére

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:

178/2013. (XI.25.) 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  pályázat  benyújtásáról  a  103/2013.  (XI.08.)  VM  rendelet  alapján  a  
jászalsószentgyörgyi Faluház korszerűsítésére

Szarvák Imre: a műszaki leírást is tartalmazó írásos előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. 
Ennek  kiegészítéseként  közli,  hogy  a  pályázatot  energetikai  fejlesztésre  és  funkció  bővítésre 
vonatkozóan  kívánja  benyújtani  az  önkormányzat,  melynek  keretében  megvalósulna  az  épület 
fűtésének  átalakítása  kazáncserével,  melegvíz  tároló  és  új  radiátorok  felszerelésével;  az  épület 
külső- és belső nyílászáróinak cseréje, a tető és homlokzat szigetelése, valamint az épület belső 
tereinek átalakítása. Ezen kívül külön tétel lett elkülönítve hangosításra és informatikai költségekre. 
A projekt  összköltség  igénye:  bruttó  31.750.000.-  Ft,  melyből  az  áfa  összege  6.750.000.-  Ft 
biztosítandó  önerőként,  melyet  az  önkormányzat  a  2014.  évi  költségvetése  fejlesztési  tartaléka 
előirányzatból biztosít. 

Dr.  Kovács Kornél: amennyiben nyer a  pályázat és a  fejlesztés megvalósulhat,  az átalakításnak 
köszönhetően  közel  120  fő  asztalhoz  leültetésére  alkalmas  zenés  rendezvénynek  biztosíthat 
helyszínt a Faluház épülete, összesen csaknem 300 m2 területen.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? 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:

179/2013. (XI.25.) KT határozat

Pályázat benyújtásáról a 103/2013. (XI.08.)  VM rendelet  alapján a jászalsószentgyörgyi  
Faluház korszerűsítésére

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújtson be a 103/2013. (XI.08.) VM rendelet alapján kiírt pályázati felhívásra. 

A  projekt  címe:  "A  jászalsószentgyörgyi  Faluház  korszerűsítése  a  színvonalasabb  közösségi, 
közművelődési és információs szolgáltatások biztosítása érdekében"
A projekt összköltsége: 31.750.000.- Ft, amelyből a támogatási igény: 25.000.000.- Ft. A pályázat 
önerejét 6.750.000.- Ft-ot a Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése fejlesztési 
tartaléka előirányzatból biztosítja.
Megvalósulási helyszín: Jászalsószentgyörgy Fő út 70/b.

Határidő: 2013. december 13.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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



Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 15:55 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Kátai Lajos Vigh Miklós
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


