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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 13-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

10/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
11/2014 Napirend elfogadásáról
12/2014 A jászalsószentgyörgyi Kereszténybál önkormányzati támogatásáról
13/2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
5/2014. (II.14.) Önkormányzati Rendelet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet megtárgyalásáról

14/2014 Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-
5.1.2/D2-11-2011-0020 számú projekt megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
Ajánlattételi Felhívás és Dokumentációjának elfogadása

6/2014. (II.14.) Önkormányzati Rendelet
A köztemetőről és a temetkezésről szóló 11/2013. (X.18.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

15/2014 Dr. Körei Nagy József r.alezredes kinevezésének támogatásáról
16/2014 „Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség javítási projekt” című, KEOP-1.3.0/09-11-

2013-0092 azonosítószámú pályázathoz saját forrás kiegészítésére BM EU Önerő 
Alap támogatás pályázat benyújtásáról

17/2014 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat tagságának további fenntartása a 
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületében a 2014-2020 közötti időszakban

18/2014 Pályázat benyújtásáról az MLSZ által kiírt kedvezményes pályaépítési program 
keretében



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 2014.  február  13-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,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
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 hitelesítőnek Kátai Lajos és Koczka László személyét javasolja.

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:

10/2014. (II.13.) 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  kiegészítését,  5.  napirendi  pontként  Dr.  Körei  Nagy  József  r. 
alezredes kinevezésének ügyét, 6. napirendi pontként BM EU Önerő Alap pályázat benyújtásának 
ügyét  az  Ivóvízminőség-javító  program  kapcsán,  valamint  az  "Egyebek" között  a  JKHK 
Egyesülethez való tagság fenntartásáról, és egy műfüves pálya építéséről szóló pályázati kiírást kéri 
megtárgyalni. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

• Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
• Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2014.  évi  költségvetéséről  szóló 

önkormányzati rendelet elfogadásáról
• Előterjesztés közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás elfogadásáról
• Előterjesztés a köztemetőről és a köztemetkezésről szóló 11/2013. (X.18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról
• Előterjesztés Dr. Körei Nagy József r.alezredes kinevezésének támogatásáról
• Előterjesztés „Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség javítási  projekt” című, KEOP-1.3.0/09-

11-2013-0092 azonosítószámú pályázathoz saját forrás kiegészítésére BM EU Önerő Alap 
támogatás pályázat benyújtásáról

Egyebek:



• Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat tagságának további fenntartásáról 
a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületében a 2014-2020 közötti időszakban

• Előterjesztés pályázat benyújtásáról az MLSZ által kiírt kedvezményes pályaépítési program 
keretében

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:

11/2014. (II.13.) 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: első körben egy ma történt intézkedésről számol be, az internetre felkerült egy videó, 
mi szerint az egyik közmunkásunk karatézott a Vadas csárdában és önkormányzati tulajdonban lévő 
pallókat tördelt össze, ezért a mai napon rendkívüli hatállyal megszűnt a munkaviszonya. További 
hír, hogy a megkaptuk az MVH-tól a támogató nyilatkozatot, miszerint a falubusz pályázat sikeres 
lett, így 12.700.000.- Ft összeget nyertünk, illetve a Polgárőrség - mivel a pályázatot a Polgárőrség 
nyújtotta be - új falubusz vásárlásra. További fontos információként közli, hogy a  lengyelektől a 
tavaly  őszi  látogatás  során  kapott  Bem  szobor  avatására  március  15-én  kerül  sor,  ennek 
függvényében  a  lengyel  küldöttség  előreláthatólag  március  14-én  érkezik  településünkre  egy 
rövidebb  látogatás  erejéig.  Megkérdezi,  hogy  az  elhangzottakkal  kapcsolatban  van-e  valakinek 
kérdése?

Vigh  Miklós: idén  február  végén  kerül  megrendezésre  a  már-már  hagyományosnak  mondható 
Keresztény  Bál.  Kérdezi,  hogy  az  Egyházközség  idén  számíthat-e  az  önkormányzat  anyagi 
támogatására rendezvény szervezéséhez?  

Szarvák Imre: tavaly 50.000.- Ft-tal járult hozzá az önkormányzat a rendezvényhez. Javasolja a 
hasonló  összegű  támogatást,  mivel  ez  a  legnagyobb  bál  a  településen.  Megkérdezi,  van-e  más 
javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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:

12/2014. (II.13.) KT határozat

A jászalsószentgyörgyi Keresztény Bál megrendezésének önkormányzati támogatásáról



Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete elhatározza,  hogy  50.000.-  Ft 
összeggel támogatja a 2014. évi Keresztény Bál megrendezését. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. február 20.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Római Katolikus Egyházközség, Helyben Fő út 76.
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Pénzügy, Helyben
6.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy a két ülés közötti tájékoztatóval kapcsolatban van-e még valakinek 
kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a tájékoztatóban foglaltakat 

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

13/2014. (II.13.) 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  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2014.  évi  költségvetéséről  szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák Imre: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a második körös költségvetést. 
Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, javaslat a leírtakkal kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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:

5/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(Az 5/2014. (II.14.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)



Előterjesztés közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Szarvák Imre: jelzi,  hogy a kivitelező kiválasztása körüli bizonytalanság kedvező fordulatot vett 
tekintettel arra, hogy a Kbt. lehetőséget ad arra, hogy amennyiben a  Kbt 76. § (1) bekezdés c) 
pontja  szerint  eredménytelen  a  nyílt   közbeszerzési  eljárás  abban  az  esetben,  és  feltéve  ha  a 
felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertetőben foglalt feltételek időközben lényegesen nem 
változtak meg és az ajánlatkérő a tárgyalásra a nyílt eljárás 74.§ (1) bekezdésének a-d) pontja és a  
(2)  bekezdésének c)  pontja  szerint  nem érintett  összes  ajánlattevőt  meghívja,  abban az  esetben 
lefolytathat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. Kbt. 94.§ (2) a) pont szerint. Még egy 
lényeges  különbség,  hogy  ez  egy  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  eljárás.  Megkérdezi,  van-e 
valakinek kérdése?

Kátai Lajos: megkérdezi, mikor lesz tárgyalás az érintett céggel?

Szarvák  Imre: a  tárgyalás  időpontja  2014.  március  17-ei  napra  van  tervezve.  A tervek  szerint 
március 19-én lesz aláírva a szerződés, aztán kezdhetik a munkálatokat.  Megkérdezi, van-e további 
kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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:

14/2014. (II.13.) KT határozat

Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-5.1.2/D2-11-
2011-0020 számú projekt megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívás 
és Dokumentációjának elfogadása

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Komplex belterületi vízrendezés 
Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 számú projekt megvalósítása 
tárgyú  közbeszerzési  eljárást  (Az  eljárást  megindító  hirdetmény  közzététele  a  Közbeszerzési 
Értesítőben  2013. október 14. napján K.É.  17765/2013 iktatószámon jelent meg.), figyelemmel a 
Kbt  76.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  szerint  2014.  január  23-i  képviselő-testületi  ülésén 
eredménytelennek nyilvánította.

Tekintettel arra,  hogy a Kbt. lehetőséget ad arra, hogy amennyiben a  Kbt 76. § (1) bekezdés c) 
pontja  szerint  eredménytelen  a  nyílt   közbeszerzési  eljárás  abban  az  esetben,  és  feltéve  ha  a 
felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertetőben foglalt feltételek időközben lényegesen nem 
változtak meg és az ajánlatkérő a tárgyalásra a nyílt eljárás 74.§ (1) bekezdésének a-d) pontja és a 
(2)  bekezdésének c)  pontja  szerint  nem érintett  összes  ajánlattevőt  meghívja,  abban az  esetben 
lefolytathat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. Kbt. 94.§ (2) a) pont szerint.

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértve a Bíráló 
Bizottság előterjesztésével - azzal azonos tartalommal - elfogadta a Komplex belterületi vízrendezés 
Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 számú projekt megvalósítása 
tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívását és Dokumentációját. 

A képviselő-testület a Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a korábbi közbeszerzési 
eljárásban egyetlen érvényes ajánlatot adó IN SITU Hungária Kft. (1121 Budapest, Arató út 37.) 
ajánlattevőt hívja meg ajánlattételre. 



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
         2.) SANSZ Projekt Iroda Bt (5100 Jászberény, Thököly út 22.)
                                               3.) IN SITU Hungária Kft ajánlattevő (1121 Budapest, Arató út 37.)
                                               4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezésről szóló 11/2013. (X.18.) önkormányzati  
rendelet módosításáról

Szarvák  Imre:  felkéri  Dr.  Kovács  Kornél  jegyzőt,  hogy  ismertesse  a  rendelet-tervezetben 
foglaltakat.

Dr.  Kovács  Kornél: törvényességi  felügyeleti  eljárás  keretében  vizsgálták  a  nemrég  elfogadott, 
temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet. Jogszabálysértőnek találták a 3. § (10) bekezdését, 
valamint azt, hogy nincs benne leszabályozva a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, 
a  temetőfenntartási  hozzájárulási  díj,  valamint  a  temetői  létesítmények  igénybevételéért  a 
temetkezési  szolgáltatók  által  fizetendő  díj  és  a  temetőbe  való  behajtás  díja.  Ez  a  4.  számú 
mellékletben lett meghatározva.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

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:

6/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet 

A köztemetőről  és  a  temetkezésről  szóló  11/2013.  (X.18.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról
(Az 6/2014. (II.14.) számú önkormányzati rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés Dr. Körei Nagy József r.alezredes kinevezésének támogatásáról

Szarvák  Imre: a  Jászberényi  Rendőrkapitányság  vezetőjének  kinevezésével  kapcsolatban  a 
Képviselő-testület  állásfoglalása,  támogatása  szükséges.  Farkas  József  r.ezredes  előterjesztését 
mindenki megkapta, melyben részletesen ír dr. Körei Nagy József r. alezredes eddigi pályafutásáról, 
eredményeiről.  Véleménye  szerint  -  mivel  a  szakmai  és  személyi  tulajdonságai  felülvizsgálását 
kövezően a beosztás betöltésére alkalmasnak ítélték - támogassa a Képviselő-testület a kinevezését. 
Megkérdezi,  van-e  valakinek  kérdése?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztésben foglaltakat.

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:

15/2014. (II.13.) KT határozat

Dr. Körei Nagy József r.alezredes kinevezésének támogatásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Körei Nagy József r.alezredes 



a Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetőjévé történő kinevezését támogatja.  A Képviselő-testület 
reményét  fejezi  ki,  hogy  az  új  vezető  munkája  kedvező  változást  eredményez  majd 
Jászalsószentgyörgyön  is  az  elkövetett  bűncselekmények  számának  csökkenése  és  a  felderített 
bűncselekmények  számának  növekedése  terén.  A  Képviselő-testület   Dr.  Körei  Nagy  József 
munkájához sok sikert, erőt, egészséget kíván. 

Határozatról értesülnek: 
1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben 
3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 
4.) Farkas József JNSZM Rendőr-főkapitányság vezetője, Szolnok Pf. 97.
5.) Irattár Helyben

Előterjesztés  „Jászalsószentgyörgy  Ivóvízminőség  javítási  projekt”  című,  KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0092 azonosítószámú pályázathoz saját forrás kiegészítésére BM EU 
Önerő Alap támogatás pályázat benyújtásáról

Szarvák Imre: az ivóvízminőség javítási projekt 10 százalékos önereje 20.461.900.- Ft, melynek 
100 százalékos finanszírozására  pályázati  lehetőség  nyílt.  Véleménye szerint  az  erre  vonatkozó 
pályázati anyagot mielőbb be kell adni, ehhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Bízik 
benne, hogy sikeres lesz a pályázat. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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:

16/2014. (II.13.) KT határozat

„Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség javítási projekt” című, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092 
azonosítószámú  pályázathoz  saját  forrás  kiegészítésére  BM EU Önerő  Alap  támogatás  
pályázat benyújtásáról

 
A Képviselő-testület
1.) elhatározza,  hogy  Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata pályázatot nyújt  be a helyi 
önkormányzatok  és  társulásaik  európai  uniós  fejlesztési  pályázatai  saját  forrás  kiegészítéséhez 
nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I.31.) BM rendelet alapján.

2.) kijelenti,  hogy  a  BM  EU  Önerő  Alap  támogatás  igénylésére  benyújtott  pályázat  a 
„Jászalsószentgyörgy  Ivóvízminőség  javítási  projekt” című,  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092 
azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére vonatkozik.

3.) kijelenti, hogy az Önkormányzat a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. 
71.  §  (4)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  –  munkanélküli  vagy  tartósan  munkanélküli  rétegek  
foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke – értékelési szempontot alkalmazza.

4.) kijelenti, hogy a „Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség javítási projekt” című, KEOP-1.3.0/09-
11-2013-0092 azonosítószámú projekt nettó összköltsége a Támogatási Szerződés szerint: 
204 619 000 Ft, melyhez az Önkormányzatnak 20 461 900 Ft önerőt szükséges biztosítania.  



Az Önkormányzat az önerő összegét költségvetésében tervezett, rendelkezésre álló szabad forrásból 
biztosítja. A tényleges finanszírozás a BM EU Önerő Alap támogatás forrásként való felhasználása 
mellett valósul meg.

A 6/2014.  (I.31.)  BM  rendelet  értelmében Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata  által 
igénylendő  BM EU Önerő  Alap  támogatás  összege  a  3.  pontban foglaltak  figyelembevételével 
20 461 900 Ft.

5.) kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele az 
alábbiak szerint alakul:

2014 Összesen
1.  EU Alapokból igényelt forrás összege (85%) 156 533 535 Ft 156 533 535 Ft
2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás 
keretében biztosított összeg (15%)

27 623 565 Ft 27 623 565 Ft

3. A pályázó (Önkormányzat) összes saját forrása 
(3.1.+3.2.+3.3.) 

20 461 900 Ft 20 461 900 Ft

3.1. A pályázó által költségvetésének terhére 
vállalt saját forrás összege

20 461 900 Ft 20 461 900 Ft

3.2. Hitel 0 Ft 0 Ft
3.3. Az EU Önerő Alap felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) 
Korm. rendelet szerinti EU Önerő Alap összege

0 Ft 0 Ft

4. Egyéb források összesen (4.1+4.2+4.3) 0 Ft 0 Ft
4.1. Lakossági hozzájárulás 0 Ft 0 Ft
4.2. Egyéb magánforrás 0 Ft 0 Ft
4.3. Egyéb szervezetek támogatása 0 Ft 0 Ft
Összesen 204 619 000 Ft 204 619 000 Ft

6.) felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 
megtételére.

Felelős:  Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

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

Egyebek:

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  tagságának  további  
fenntartásáról  a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületében a 2014-2020 közötti 
időszakban

Szarvák  Imre: a  JKHK  tagság  megújítása,  meghosszabbítása  miatt  szükséges  egy  Képviselő-
testületi határozat arra vonatkozóan, hogy a következő programozási időszakban, 2014-2020 között 



is tagjai  kívánunk maradni az Egyesületnek. Megkérdezi,  hogy van-e kérdés? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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:

17/2014 (II.13.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  tagságának  további  fenntartása  a  Jászsági  
Kistérségi Helyi Közösség Egyesületében a 2014-2020 közötti időszakban

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik,  hogy  az 
önkormányzat továbbra is tagja kíván maradni a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének 
(mint  Leader  HACS-nak)  és  részt  kíván  venni  a  2014-2020.  közötti  programozási  időszakra 
vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban.

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

Előterjesztés pályázat benyújtásáról az MLSZ által kiírt kedvezményes pályaépítési  
program keretében

Szarvák Imre:  a  Kedvezményes  Pályaépítési  Program keretében  lehetőség  nyílt  arra,  hogy egy 
településen 30 százalékos önrész helyett most 10 százalék önerő mellett lehessen pályázni 20x40 
méteres műfüves pálya építésére. A pályázat beküldésének szűkös határidejére  tekintettel (2014. 
február  21.)  kéri  a  képviselő-testület  támogatását.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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:

18/2014 (II.13.) KT határozat

Pályázat benyújtásáról az MLSZ által kiírt kedvezményes pályaépítési program keretében

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
az MLSZ által kiírt kedvezményes pályaépítési program keretében pályázatot nyújtson be kisméretű 
műfüves pálya építésére.
A Képviselő-testület a pályázat önrészét 3.250.000.- Ft-ot a 2014. évi költségvetésében biztosítja.

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) MLSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyen



Szarvák Imre: megkérdezi, van-e hozzászólás?

Zsoldi Lajos: korábban már szó volt róla, hogy az utak nincsenek leszabályozva, a kressz táblák 
hiánya miatt ma több útkereszteződés nem egyértelmű. Azok, akik rutinból közlekednek és helyi 
lakosok tisztában vannak az egyes kereszteződésekre vonatkozó elsőbbségadási kötelezettségekkel, 
akik  viszont  nem  ismerik  a  települést  -  az  időközben  "eltűnt"  táblák  hiánya  miatt  -  joggal 
feltételezhetik a jobbkéz szabály érvényesítését, mint például  a Rákóczi útra nyíló utaknál. Kéri - 
amennyiben ez lehetséges - mielőbb orvosolni a problémát balesetmegelőzés céljából.

Szarvák Imre: elismeri, hogy balesetveszély miatt a hiányzó táblákat pótolni kell, ez ügyben első 
lépésként  helyszíni felmérést  kell  végezni az igény felmérésére.  Megkérdezi,  hogy van-e egyéb 
kérdés, hozzászólás?

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, 17:05 órakor az ülést bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

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


