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

28/2013

A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

180/2013 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
181/2013 Napirend elfogadásáról
182/2013 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
183/2013 Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése 3. negyedévi 

végrehajtásáról
184/2013 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének 

koncepciójáról
185/2013 Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Községi Sportegyesület részére
186/2013 Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Községi Polgárőrség részére
187/2013 Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Ifjúsági Egyesület részére
188/2013 A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
189/2013 Törvényességi felhívás megtárgyalásáról
12/2013. (XI.29.) Önkormányzati Rendelet 

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
190/2013 "Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt" című beruházás megvalósítási 

szakaszában közbeszerzői tanácsadói feladatok ellátása tárgyú beszerzés 
megindításáról

191/2013 "Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt" című beruházás megvalósítási 
szakaszában projektmenedzsment  feladatok ellátása tárgyú feltételes beszerzés 
megindításáról

192/2013 A „Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt” KEOP-1.3.0/09-11 számú  
ivóvízminőség-javítás program megvalósítása című konstrukcióra történő 
benyújtásáról szóló 104/2014 (VI.18.) KT határozat módosításáról

193/2013 A TRV Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról
194/2013 Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat elfogadásáról
195/2013 Helyi út forgalmi rendjének átszervezéséről
196/2013 Ingatlan haszonkölcsönbe adásáról 



Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án, a Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) földszinti nagytermében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
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 az ülés határozatképes.  Kátai  Lajos 
önkormányzati  képviselő  nem  jelezte  távolmaradásának  okát.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Vigh 
Miklós és Koczka László 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:

180/2013. (XI.28.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Vigh Miklós  és  Koczka László 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: kéri  a  napirend  kiegészítését:  nyílt  ülésen  az  egyebek  napirendi  pont  alatt  egy 
lakossági kérelem megtárgyalásával,  valamint  az egyik utca forgalmi rendjének átszervezésének 
megtárgyalásával. Megkérdezi, hogy van-e egyéb kiegészítés, javaslat?

Gál Zoltán: a két ülés közötti tájékoztatót kívánja kiegészíteni néhány gondolattal.

Szarvák Imre:  megkérdezi, van-e más? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az 
alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése 3. negyedévi 

végrehajtásáról
 Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
 Előterjesztés visszatérítendő támogatás nyújtásáról a civil szervezetek részére
 Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról



 Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalásáról
 Előterjesztés szociális tűzifa rendelet elfogadásáról
 Előterjesztés  a  "Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség  -  javítási  projekt"  fejlesztése 

megvalósulási  szakaszában  közbeszerzői,  tanácsadói  és  projektmenedzsmenti  feladatok 
ellátása tárgyú beszerzések megindításáról 

 Előterjesztés a TRV Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról
 Előterjesztés a Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat elfogadásáról
 Előterjesztés helyi út forgalmi rendjének átszervezéséről
 Ingatlan haszonkölcsönbe adásáról 

Zárt ülésen:
 Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó programban való részvételek támogatásáról
 Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról
 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés ingatlan vételre történő felajánlásáról

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:

181/2013. (XI.28.) 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: tájékoztatásul  közli,  hogy az  elmúlt  időszakban több beadott  pályázat  is  pozitív 
elbírálásban  részesült.  Többek  között  nyert  a  „Komplex  belterületi  vízrendezés 
Jászalsószentgyörgyön”, a ”Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség javítási  projekt” valamint a civil 
szervezetek  által  beadott  összesen  hat  LEADER pályázat,  mindez  több,  mint  500.000.000.-  Ft 
értékben. Másik fontos dolog, hogy a héten elkezdődött a Vadas erdő elöregedett, kiszáradt fáinak 
újratelepítése, melynek keretében közel 500 tő facsemete kerül pótlásként elültetésre még idén, ami 
a közmunka programban dolgozó munkavállalók segítségével valósul meg. Ehhez kapcsolódóan 
közli, hogy 2013. decembertől településünkön közmunkaprogram keretében 86 fő fog részt venni 
különböző képzéseken,  melyhez  a  helyszíneket  az önkormányzat  biztosít.  Ezek:  mezőgazdasági 
munkás,  hulladékkezelő,  parkgondozó,  asztalosipari  gépkezelő,  valamint  az  alapkompetencia. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

Kátai Lajos megérkezett az ülésterembe.

Gál Zoltán: kéri, hogy a Képviselő-testület támogassa azt az elképzelést, hogy a Szent Imre iskola 
udvarán  lévő  beton  futballpályát  lefóliázva  egy  jégkorcsolya  pályát  hozzanak  létre.  Konkrétan 
fóliára lenne szükség hozzá, valamint körbe a szélén homokra. Véleménye szerint lenne rá igénye a 



lakosságnak, több megkeresés is érkezett már hozzá ebben a témában.

Koczka László: támogatja az elképzelést, azonban a beton pálya helyett, a salak  pályát javasolja a 
jégpálya helyszínéül.

Szarvák Imre: érdemesnek tartja továbbgondolni a javaslatot. Megkérdezi, van-e más javaslat? 

Jakusné  Vámos  Mária:  javasol  hirdetést  feladni  a  Faluház  bérbeadására  szilveszteri  bál 
megrendezéséhez.

Feketéné  Laczlavik  Ildikó:  javasolja,  hogy a kézilabdásak rendezzenek szilveszterre  programot, 
mivel ők amúgy is minden hónapban bérbe veszik e célból.

Szarvák  Imre: támogatja  a  javaslatot.  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztésben foglaltakat:

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

182/2013. (XI.28.) 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

Tájékoztató az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése 3. negyedévi 
végrehajtásáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele  a  beszámolóval  kapcsolatban?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja:

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

183/2013. (XI.28.) KT határozat

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése 3. negyedévi végrehajtásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  és 
költségvetési  szervei  2013.  évi  költségvetése  3.  negyedévi  végrehajtásáról  szóló  tájékoztatót 
elfogadta.



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

Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

Szarvák Imre: az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Mivel 
jelentkezőt nem, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

184/2013. (XI.28.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének koncepciójáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 2014.  évi  költségvetési 
koncepció főirányelveként határozza meg:
- A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása
- A Polgármesteri Hivatal költséghatékony átalakítása
- A folyamatos feladat ellátás finanszírozásának biztosítása
- Az intézmények biztonságos működtetése 
- Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé
- A kintlévőségek behajtására 2014. évben is figyelmet kell fordítani
- A működési saját bevételeket legalább az infláció mértékével emelni
- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit, akár szervezeti változás árán 
is
-  A dologi  kiadások  tervezését  úgy  kell  tervezni,  hogy  az  az  előző  év  teljesítési  adatait  nem 
haladhatja meg 
- Csak indokolt felújítás és beszerzés lehetséges, megnyert uniós és nemzeti pályázat kivitelezése
- A létszámgazdálkodást a feladatokhoz igazodóan kell tervezni (ésszerű átszervezés)
- Továbbra is  hatékonyan részt kell  venni - az elnyert  támogatás felhasználásával -  a megújuló 
közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.

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

Határozatról értesülnek:           1.) Szarvák Imre polgármester
2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

                                                  3.) Dr. Kovács Kornél jegyző
                                                  4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés visszatérítendő támogatás nyújtásáról a civil szervezetek részére

Szarvák  Imre:  elsőként  a  KSE  támogatási  kérelme  kerül  megtárgyalásra  1.000.000.-  Ft 



támogatásról, ennek fele az asztalitenisz, másik fele a kézilabda szakosztály részére, melyet egy 
sikeres  LEADER  pályázatnak  köszönhetően  mindkét  szakosztály  eszközbeszerzésre  fordít,  a 
kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetés megtörténte után ezt teljes összegben visszatérítik az 
önkormányzatnak.

Dr. Kovács Kornél: amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja, az önkormányzat már jövőhéten 
utalja az eszközbeszerzésre fordítható összeget.

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e kérdés, javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 
javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

185/2013. (XI.28.) KT határozat

Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Községi Sportegyesület részére

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Községi 
Sportegyesület  kérelmében  foglaltakat,  azaz  1.000.000.-  Ft  visszatérítendő  támogatás  nyújtását 
jóváhagyta.

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

Határozatról értesülnek:           1.) Képviselőt-testület, Helyben
                                                  2.) Jegyző, Helyben
                                                  3.) KSE, Helyben

   4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a következő kérelem a Községi Polgárőrségtől érkezett, szintén egy nyertes pályázat 
eredményeként  megvalósítandó eszközbeszerzéshez kérik az önkormányzat segítségét.  A projekt 
keretében  3  db  robogóra  és  térfigyelő  kamera  rendszer  beszerzésére  nyertek  támogatást.  Ezt 
összesen  1.346.000.-  Ft  visszatérítendő  támogatás  az  eszközök  beszerzésére  és  a  riasztó 
beszereléséért  fizetendő  szolgáltatás  költsége  vissza  nem  térítendő  szolgáltatás  formájában. 
Megkérdezi,  hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát,  szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

186/2013. (XI.28.) KT határozat

Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Községi Polgárőrség részére

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Községi 



Polgárőrség  kérelmében  foglaltakat,  azaz  1.346.000.-  Ft  visszatérítendő  támogatás  nyújtását 
jóváhagyta.

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

Határozatról értesülnek:           1.) Képviselőt-testület, Helyben
                                                  2.) Jegyző, Helyben
                                                  3.) Községi Polgárőrség, Helyben

   4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a harmadik kérelem az Ifjúsági Egyesülettől érkezett. Ők szintén LEADER pályázat 
keretében nyertek 1.000.000.- Ft-ot eszközbeszerzésre, ezt az összeget ők teljes egészében székek 
vásárlására fordítják a Faluházba. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

187/2013. (XI.28.) KT határozat

Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Ifjúsági Egyesület részére

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az  Ifjúsági 
Egyesület  kérelmében  foglaltakat,  -  azaz  1.000.000.-  Ft  visszatérítendő  támogatást  nyújtását 
eszközbeszerzéshez - jóváhagyta.

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

Határozatról értesülnek:           1.) Képviselőt-testület, Helyben
                                                  2.) Jegyző, Helyben
                                                  3.) Ifjúsági Egyesület, Helyben

   4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Szarvák Imre: az előterjesztést  mindenki megkapta.  A Pénzügyi Bizottság tárgyalta,  elfogadásra 
javasolja  a  Képviselő-testület  felé.  Megkérdezi,  hogy van-e kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem lát, 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

188/2013. (XI.28.) KT határozat



A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési 
tervet elfogadta.

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

Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Szarvák Imre:  a Kormányhivataltól érkezett  felhívás a Képviselő-testületi  ülés jegyzőkönyvének 
késedelmes  megküldése  miatt.  Elismeri  a  mulasztást,  a  jövőben  tartózkodik  a  hasonlóaktól. 
Megkérdezi,  hogy  van-e  ezzel  kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

189/2013. (XI.28.) KT határozat

Törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztályától  érkezett  -  Törvényességi  felhívás 
jegyzőkönyv késedelmes beérkezése miatt tárgyú - levelében leírtakat tudomásul vette,  tartalmát 
megalapozottnak  tartotta,  a  mulasztást  elismerte  és  a  jövőben  tartózkodik  a  hasonló  jellegű 
jogszabálysértések elkövetésétől.

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület Helyben,
       2.) Jegyző Helyben,
       3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
       4.) Irattár  Helyben

          Előterjesztés szociális tűzifa rendelet elfogadásáról

Szarvák Imre: a rendelet-tervezetet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkérdezi, hogy van-e kérdés?

Jakusné  Vámos  Mária: javasolja  a  benyújtási  határidőt  2014.  január  10;  péntekre  rendeletben 
meghatározni.  Ezt  követően  a  beérkezett  pályázatokat  összesítve  fogja  elbírálni  a  Pénzügyi 
Bizottság.

Kátai Lajos: egyetért, javasolja továbbá a rendelet-tervezet c. pontjában meghatározott maximálisan 
adható  tűzifa  mennyiségét  1  m3-re  csökkenteni  tekintettel  arra,  hogy  így  több  család  tudjon 
részesülni a támogatásból. 

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e további javaslat, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, az 



előbbi módosító javaslatokkal szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

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

12/2013. (XI.29.) Önkormányzati Rendelet 

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
(A 12/2013. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés  a  "Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség  -  javítási  projekt"  fejlesztése  
megvalósulási szakaszában közbeszerzői, tanácsadói és projektmenedzsmenti feladatok 
ellátása tárgyú beszerzések megindításáról 

Szarvák  Imre: az  írásos  előterjesztést  mindenki  megkapta.  A  Képviselő-testületnek  három 
határozatot szükséges hoznia az ivóvízminőség - javítási projekt továbbhaladásának tekintetében. 
Ezek: határozat a közbeszerzői tanácsadói és a projektmenedzsmenti feladatok ellátására alkalmas 
vállalkozások kiválasztásáról, valamint egy korábbi K.T határozat módosítása vált szükségessé a 
benne  szereplő  önerő  összegének  helytelen  meghatározása  miatt.  Megkérdezi,  van-e  kérdés, 
hozzászólás,  észrevétel  az  előterjesztéssel  kapcsolatban?  Mivel  jelentkezőt  nem lát,  szavazásra 
bocsátja  elsőként  a  beruházás  megvalósítási  szakaszában  a  közbeszerzési  tanácsadói  feladatok 
ellátása tárgyú beszerzés megindításáról szól határozat-tervezetet.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

190/2013. (XI.28.) KT határozat

"Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javítási  projekt"  című  beruházás  megvalósítási  
szakaszában közbeszerzői tanácsadói feladatok ellátása tárgyú beszerzés megindításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  "Jászalsószentgyörgy 
ivóvízminőség-javítási  projekt"  tárgyú  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092  azonosító  számú  projekt 
megvalósítási szakaszában a közbeszerzési tanácsadói feladatai ellátása tárgyban a Kbt. hatálya alá 
nem tartozó,  három ajánlat  késérén alapuló eljárást  indít  és  a  következő ajánlattevőket  kéri  fel 
ajánlattételre:

1./ Magyar Közbeszerzési Központ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 23.)
2./ E-kvalitás Kft. (4028 Debrecen, Apafi utca 42-44/C. fsz. 12.)
3./ Dr. Kardos Norbert Ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 10. fsz. 1.)

Határozatról értesülnek:      
 1.) Képviselő-testület, Helyben
 2.) Magyar Közbeszerzési Központ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 23.)
 3.) E-kvalitás Kft. (4028 Debrecen, Apafi utca 42-44/C. fsz. 12.)
 4.) Dr. Kardos Norbert Ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 10. fsz. 1.)



 5.) Irattár Helyben

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  projektmenedzsment  feladatok  ellátása  tárgyú  feltételes 
beszerzés megindításáról szóló határozat-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

191/2013. (XI.28.) KT határozat

"Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javítási  projekt"  című  beruházás  megvalósítási  
szakaszában  projektmenedzsment   feladatok  ellátása  tárgyú  feltételes  beszerzés  
megindításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  "Jászalsószentgyörgy 
ivóvízminőség-javítási  projekt"  tárgyú   KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092  azonosító  számú  projekt 
megvalósítási szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyban a Kbt. hatálya alá nem 
tartozó, három ajánlat kérésén eljárást indít és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:

1./ AQUA-K Bt. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 17.)
2./ IMMOBI-RAT Kft. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 7. II/2.)
3./ EXE Consult Bt. (1126, Budapest, Tartsay Vilmos u. 18.)

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) AQUA-K Bt. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 17.)
3.) IMMOBI-RAT Kft. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 7. II/2.)
4.) EXE Consult Bt. (1126, Budapest, Tartsay Vilmos u. 18.)
5.) Irattár Helyben

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  104/2013.  (VI.18.)  KT  határozatban  szereplő  saját  erő 
biztosításának módosításáról szóló javaslatot.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

192/2013. (XI.28.) KT határozat

A „Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt” KEOP-1.3.0/09-11 számú 
ivóvízminőség-javítás program megvalósítása című konstrukcióra történő 
benyújtásáról szóló 104/2014 (VI.18.) KT határozat módosításáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Képviselő-testülete  a  104/2013.  (VI.18.)  KT  határozatát  a 
következőként módosítja:

1.   egyetért a "Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt" tárgyú, 



nettó 204.619.000.- Ft összköltségű beruházás  megvalósításával és az erre irányuló  
pályázat KEOP-1.3.0/09-11 számú Ivóvízminőség-javítás program megvalósulása című 
konstrukcióra történő benyújtásával.

2. a beruházás megvalósításához szükséges összes nettó 20.481.900.- Ft saját erőt biztosítja.

3. a saját erő fedezetét elsődlegesen BM EU Önerő Alap támogatásból fogja biztosítani.

4. kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  amennyiben  nem  részesül  BM  EU  Önerő  Alap 
támogatásban, úgy a hiányzó önrészt más (saját) forrásból biztosítja.

5. felhatalmazza Jászalsószentgyörgy Község Polgármesterét, hogy nyújtsa be a pályázatot a 
KEOP-1.3.0/09-11  számú  Ivóvízminőség-javítás  program  megvalósulása  című 
konstrukcióra.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

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

Előterjesztés a TRV Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról

Szarvák Imre: a szerződés tervezetet mindenki megkapta. Lényegében két adásvételről van szó, az 
árokásó  valamint  az  egyéb  kisértékű  tárgyi  eszközök,  melyek  a  tájékoztatóban  részletesen  fel 
vannak  sorolva.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

193/2013. (XI.28.) KT határozat

 A TRV Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a 
Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. eladja a TRV Zrt-nek a tulajdonát képező, előzetesen előkészített 
adásvételi szerződés 1. számú mellékletében részletezett kisértékű tárgyi eszközöket 1.581243.- Ft 
+  Áfa  összegért,  illetve  a  SCHAEF HML40 típusú,  YAE-654 forgalmi  rendszámú munkagépet 
1.924.000.- Ft + Áfa összegért.

Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester, Homajovszki Tibor ügyvezető

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. Helyben
4.) TRV Zrt, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.



4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés a Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat elfogadásáról

Szarvák Imre: a szabályzat elfogadása a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárral való tagság miatt 
vált  szükségessé.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése  a  leírtakkal  kapcsolatban?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

194/2013. (XI.28.) KT határozat

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Könyvtárhasználati és 
szolgáltatási szabályzatot.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Községi Könyvtár, Helyben
3.)  Irattár, Helyben

Egyebek

Előterjesztés helyi út forgalmi rendjének átszervezéséről

Szarvák  Imre: javasolja  a  József  Attila  út  Rákóczi  úttal  összekötő  rövid  szakaszát  zsákutcává 
alakítani.  A  szóban  forgó,  aszfaltburkolat  nélküli  utcát  az  autósok  rendszeresen  használják. 
Többször  érkezett  lakossági  bejelentés  ez  ügyből,  mivel  az  ott  közlekedő  autók  rendszeresen 
összecsapják sárral  a lakók kerítését. Ezen kívül rendkívül veszélyes a kihajtás a Rákóczi útra - 
többek között a járdán közlekedő gyalogosok és kerékpárosok miatt -  mivel a forgalom a mindkét 
oldalról  a  magas  kerítésektől  beláthatatlan.  Jelen  útszakasz  egy  részének  betontörmelékekkel 
történt feltöltése az elmúlt hetekben befejeződött, azonban ez önmagában nem jelent orvoslatot a 
problémára. Javasolja az utcát mintegy megfelezve, középen betonkorláttal lezárni, ezáltal az ott 
lakók  kivételével  elzárni  a  forgalomtól.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  más  javaslat?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

195/2013. (XI.28.) KT határozat

Helyi út forgalmi rendjének átszervezéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  József  Attila  út 
Rákóczi  úttal  összekötő  szakaszának  zsákutcává  nyilvánításáról  szóló  javaslatot,  azaz  az  utcát 



keresztben  megfelezve,  betonkorláttal  elválasztva  kívánja  elzárni  az  átmenő  forgalom  elől, 
balesetmegelőzés céljából.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. április 30.

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

Ingatlan haszonkölcsönbe adásáról 

Szarvák Imre: Varga Zoltán helyi lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 
jövőben szeretné a  Hunyadi úton lévő önkormányzati  területet  művelési  céllal  haszonkölcsönbe 
venni.  Javasolja  a  kérelem  jóváhagyását  -  hasonlóan  egy  korábbi  ilyen  jellegű  megkeresésre 
vonatkozóan  -  3  éves  időtartamra.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  egyéb  vélemény?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

196/2013. (XI.28.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  Varga  Zoltán 
részére 3 éves időtartamra haszonkölcsönbe adja a Hunyadi úton lévő, önkormányzati tulajdonban 
lévő 438 hrsz-ú beépítetlen telket mezőgazdasági művelés céljából. 

Határozatról értesül: 1. Szarvák Imre polgármester, Helyben
2. dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3. Képviselő-testület tagjai, Helyben
4. Varga Zoltán, Helyben Vörösmarty út 13.
5. Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Koczka László Vigh Miklós
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


