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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 8-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

47/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
48/2014 Napirend elfogadásáról
49/2014 A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi átfogó értékeléséről  

szóló beszámoló elfogadásáról
50/2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
51/2014 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről 

szóló beszámoló elfogadásáról
8/2014. (V.9.) Önkormányzati Rendelet 

A 2013. évi gazdálkodás zárszámadásáról
52/2014 Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és a 

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi belső ellenőrzési 
kötelezettségének teljesítéséről

53/2014 „Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-
2013- 0092  azonosító számú pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátására nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról

54/2014 „Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javítási projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-
2013- 0092 azonosító számú pályázat tájékoztatás és nyilvánosság (PR feladatok) 
feladatok ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

9/2014. (V.9.) Önkormányzati Rendelet 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

10/2014. (V.9.) Önkormányzati Rendelet 
A  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  10/2008.  (IX.15.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

55/2014 "A jászalsószentgyörgyi Faluház korszerűsítése a színvonalasabb közösségi, 
közművelődési és információs szolgáltatások biztosítása érdekében" tárgyú pályázat 
projektmenedzsment feladatai ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

56/2014 "A jászalsószentgyörgyi Faluház korszerűsítése a színvonalasabb közösségi, 
közművelődési és információs szolgáltatások biztosítása érdekében" tárgyú pályázat 
közbeszerzési feladatai ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

57/2014 2014. évi tagdíj befizetéséről Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére 



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  május  8-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,
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  teljes  létszámmal 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Feketéné Laczlavik Ildikó 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:

47/2014. (V.8.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  és 
Koczka László személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri a  kiküldött napirendben szereplő 4. napirendi pontot  "A Jászsági Családsegítő  
és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2013.  évi  átfogó  értékeléséről  szóló  beszámolót"  a  napirend  elejére 
venni. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 A Jászsági  Családsegítő és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2013.  évi  átfogó értékeléséről  szóló 
beszámoló elfogadásáról

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2013.  évi  költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról
 Előterjesztés belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról
 Előterjesztés  a  "Jászalsószentgyörgy  Ivóvízminőség-javítási  projekt"  című  fejlesztés 

megvalósítási szakaszában mérnök (műszaki ellenőrzés) és PR (tájékoztatás, nyilvánosság) 
feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 Előterjesztés  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyíz  begyűjtésére  vonatkozó 



közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
 Előterjesztés a helyi szociális ellátásokról szóló 10/2008. (IX.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról
Egyebek:

 Előterjesztés önkormányzat általi fűnyírási szolgáltatás nyújtásáról az időskorúak számára 
 Előterjesztés "A jászalsószentgyörgyi  Faluház korszerűsítése a  színvonalasabb közösségi, 

közművelődési és információs szolgáltatások biztosítása érdekében" tárgyú pályázat projekt-
menedzsment és közbeszerzési feladatai ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

 Előterjesztés a 2014. évi tagdíj befizetéséről Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére 
Zárt ülésen:

 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés civil szervezetek 2014. évi támogatásáról 
 Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról
 Előterjesztés lakossági kérelemről

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:

48/2014. (V.8.) 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

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi átfogó értékeléséről szóló 
beszámoló elfogadásáról

Szarvák  Imre: köszönti  Péntek  Mónika  családsegítőt.  Megállapítja,  hogy  az  általa  elkészített 
beszámoló  alapos,  számszerű  és  átfogó  képet  ad  a  település  helyzetéről.  Megjegyzi,  hogy 
családsegítők munkájukkal próbálnak irányt mutatni azoknak a családoknak és gyerekeknek, akik 
nem igazán  tudnak  a  társadalomba  beilleszkedni.  Az  odaadásuk  és  kitartásuk  dicséretre  méltó. 
Megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni szóban a beszámolót?

Péntek Mónika: nem kívánja kiegészíteni, azonban várja az esetlegesen felmerülő kérdéseket.

Szarvák Imre: mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

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



49/2014. (V.8.) KT határozat

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat 2013. évi átfogó értékeléséről szóló  
beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Jászsági  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi "Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Átfogó értékelése a 
Gyermekjóléti  és  Gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról"  című  beszámolójában  foglaltakat 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Helyben
5.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
     Szociális és Gyámhivatal "Antal Ferenc - Gyermek- és 

     ifjúságvédelmi koordinátor" 5000 Szolnok Ady Endre út 35-37.
6.) Irattár, Helyben

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: tájékoztatásul közli, hogy a napokban érkezett határozat alapján az Ivóvízminőség-
javító program kapcsán sikerült elnyerni a támogatást az önerőre, mely mintegy 20 millió forint, ez 
azt  jelenti,  hogy  nulla  forint  önkormányzati  ráfordítással  valósulhat  meg  a  nagy  volumenű 
beruházás. További fontos hírként közli, hogy a hónap elején országos egyedi mintaprogram indult 
Jászalsószentgyörgyön  "Lovas  szolgáltató  tevékenység  és  magyar  udvar  kialakítása"  címen, 
melynek  keretében  májustól  szeptember  végéig  57  munkavállalót  tud  foglalkoztatni  az 
önkormányzat  közfoglalkoztatás  keretében,  a  volt  bölcsőde  épületének  lovas  komplexummá 
alakítása kapcsán. A 2014-es közfoglalkoztatásban résztvevő személyekről, csoportok leosztásáról, 
feladatkörökről szóló tájékoztató táblázatot megkapták a tisztelt  Képviselők.   Megkérdezi,  hogy 
ezzel kapcsolatban van-e kérdés? 

Kátai Lajos: elismerésre méltónak tartja a helyi közfoglalkoztatás szervezettségét.

Koczka László: csatlakozik az előtte elhangzottakhoz. Továbbá érdeklődik a nemrégen elutasított 
"Kalandpark kialakítása a jászalsószentgyörgyi Vadas-parkban" című pályázat jelenlegi állásáról.

dr. Kovács Kornél: tájékoztatásul közli, hogy az elutasításra vonatkozó fellebbezést a holnapi napon 
küldi el a pályázó Ifjúsági Egyesület.

Szarvák Imre: tájékoztatja a Képviselő-testületet,  hogy a Községi Sportegyesület  által  2013-ban 
LEADER pályázaton "Alternatív sportpálya kialakítása" címen nyert beruházás mára lényegében 
megvalósult.. A tereprendezés és füvesítés megtörtént, közel 1500 m3 föld lett átmozgatva, a két 
darab  focikapu  beszerzése  is  megtörtént.  Megkérdezi,  hogy  van-e  további  kérdés,  észrevétel, 
hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

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:



50/2014. (V.8.) 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  2013.  évi  költségvetésének  
végrehajtásáról  szóló  beszámoló  és  a  zárszámadási  önkormányzati  rendelet  
elfogadásáról

Szarvák  Imre: az  írásos  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés  a 
leírtakkal kapcsolatban?

Dömők Istvánné: a 2013. évi költségvetési beszámolót a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, tartalmát 
elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: két szavazás szükséges, egyik a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról, a 
másik  a  zárszámadási  rendelet  alkotásáról.  Elsőként  szavazásra  bocsátja  a  beszámolóban 
foglaltakat.

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

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

51/2014. (V.8.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Községi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

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

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  2013.  évi  gazdálkodás  zárszámadásáról  szóló  rendelet-
tervezetet.

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:



8/2014. (V.9.) Önkormányzati Rendelet 

A 2013. évi gazdálkodás zárszámadásáról
(Az 8/2014. (V.9.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és 
a  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek  2013.  évi  belső  ellenőrzési  
kötelezettségének teljesítéséről

Szarvák Imre: a belső ellenőrzési feladatait az At-Ro' 21 Bt. látja el. Az általuk készített és kiküldött 
éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat és a 
felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek  2013.  évi  belső  ellenőrzési  kötelezettségének 
teljesítéséről  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testület  felé. 
Megkérdezi,  hogy  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:

52/2014. (V.8.) KT határozat

Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról az Önkormányzat és a felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek 2013. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadja az At-Ro'  21 Bt.  által 
készített éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat és a 
felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szervek  2013.  évi  belső  ellenőrzési  kötelezettségének 
teljesítéséről.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) At-Ro' 21 Bt. (5000 Szolnok, Jubileum tér 6. III/4.)
4.) Képviselő-testület, Helyben

Előterjesztés  „Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javítási  projekt”  tárgyú  KEOP-
1.3.0/09-11-2013-0092  azonosító számú pályázat  műszaki ellenőrzés és PR (tájékozta
tás, nyilvánosság) feladatai ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Szarvák Imre: az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Az április 3-i Képviselő-testületi ülésen 
került sor a három-három ajánlattevő cég kiválasztására. Mára beérkeztek a kért ajánlatok, mely 
alapján a legalacsonyabb ajánlattevő megbízását javasolja mind a műszaki ellenőri, mind pedig a 
PR feladatok ellátására. Megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazás-
ra bocsátja a műszaki ellenőrzés feladatok ellátása nyertes ajánlattevő kiválasztásáról  szóló  előter-



jesztésben 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:

53/2014. (V.8.) KT határozat

„Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javítási  projekt”  tárgyú  KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0092  azonosító számú pályázat műszaki ellenőri feladatok ellátására nyertes ajánlattevő  
kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  mint  ajánlatkérő,   a  „Jászalsószentgyörgy 
ivóvízminőség-javítási  projekt”  tárgyában  a  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092 azonosító  számú 
pályázat megvalósítási  szakaszában  a  műszaki  ellenőri feladatok  ellátása tárgyú  közbeszerzési 
értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza 
meg:

1. az eljárást eredményessé nyilvánítja,  az eljárás nyertese  az Human-Tax Kft. (cím: 4400 
Nyíregyháza, Jósa A. u. 13. 3/8..) ajánlata nettó 3.900.000.- Ft ajánlati árral.

2. A második  legkedvezőbb ajánlat  az  Subvention  Mérnöki  Szolgáltató  és  Pályázatíró  Kft. 
(cím: 5000 Szolnok, Kassai út 2/d.) ajánlata nettó 5.100.000.- Ft ajánlati árral. 

3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a Horváth és Társa Kft. (cím: 5300 Karcag, Madarasi út 
31.) ajánlata nettó 5.250.000.- Ft ajánlati árral.

4. A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.

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

Határozatról értesül:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Subvention Mérnöki Szolgáltató és Pályázatíró Kft.

(5000 Szolnok, Kassai út 2/d.)
4.) Human-Tax Kft.  (4400 Nyíregyháza, Jósa A. u. 13. 3/8.)
5.) Horváth és Társa Kft. (5300 Karcag, Madarasi út 31.)
6.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
7.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátása nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról  szóló  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:



54/2014. (V.8.) KT határozat

„Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javítási  projekt”  tárgyú  KEOP-1.3.0/09-11-2013-
0092  azonosító  számú  pályázat  tájékoztatás  és  nyilvánosság  (PR  feladatok) feladatok  
ellátására nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  mint  ajánlatkérő,  a  „Jászalsószentgyörgy 
ivóvízminőség-javítási  projekt”  tárgyában  a  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092  azonosító  számú 
pályázat megvalósítási szakaszában a tájékoztatás és nyilvánosság (PR feladatok) ellátása  tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak 
szerint hozza meg:

1. az  eljárást  eredményessé  nyilvánítja,  az  eljárás  nyertese  a  Jász-Innova  Kft. (5100 
Jászberény, Szent László u. 23. II.6.) ajánlata nettó 1.400.000.-Ft ajánlati árral.

2. A második legkedvezőbb ajánlat a Jász-Komplex Kft. (5100 Jászberény, Jász u. 4.) ajánlata 
nettó 1.440.000.-Ft ajánlati árral. 

3. A  harmadik  legkedvezőbb  ajánlat  az  Öko  Globus  Környezetvédelmi,  Tanácsadó  és 
Szolgáltató Kft. (5100 Jászberény, Apponyi tér 2. III. em. 2. ) ajánlata nettó 1.490.000.- Ft 
ajánlati árral.

4. A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.

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

Határozatról értesül:   1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jász-Innova Kft. (5100 Jászberény, Szent L. u. 23. 2/6.)
4.) Jász-Komplex Kft. (5100 Jászberény, Jász u. 4.)
5.) Öko Globusz Kft. 5100 Jászberény, Apponyi tér 2. 3/2
6.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
8.) Irattár, Helyben

Előterjesztés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák  Imre:  mivel  a  települési  folyékony  hulladék  összegyűjtésére  és  annak  elszállítására 
irányuló közszolgáltatást eddig nem szabályozta önkormányzati rendelet és az elmúlt időszakban az 
ezzel kapcsolatos központi szabályozás megváltozott - többek közt települési folyékony hulladék 
helyett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalma került bevezetésre - szükségessé 
vált  ez  ügyben  rendelet  alkotás.  Ugyanis  az  önkormányzat  köteles  gondoskodni  a  településen 
található  szennyvízbekötés  nélküli  ingatlanok  esetében  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási 
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. Megkérdezi, hogy van-e kérdés a rendelet-
tervezetben foglaltakkal kapcsolatban? Megjegyzi, hogy a rendelet alkotáshoz minősített többség 
szükséges. Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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:

9/2014. (V.9.) Önkormányzati Rendelet 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és  
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

(Az 9/2014. (V.9.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés  a  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  10/2008.  (IX.15.)  önkormányzati  
rendelet módosításáról

Szarvák Imre: a  rendelet  ismételt  módosítása  amiatt  vált  szükségessé,  mert  az előző módosítás 
alkalmával  szigorúbban  lettek  megállapítva  a  jogosultsági  feltételek,  így  sok valóban rászoruló 
lakos nem tudta igénybe venni a szociális ellátások egyes elemeit. Ezzel a módosítással enyhítve 
lesznek a feltételek. Megkérdezi, van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, 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:

10/2014. (V.9.) Önkormányzati Rendelet 

A  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  10/2008.  (IX.15.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról
(Az 10/2014. (V.9.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Egyebek:

Előterjesztés  önkormányzat  általi  fűnyírási  szolgáltatás  nyújtásáról  az  időskorúak  
számára 
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: tájékoztatásul közli, hogy a tavasz és a jó idő beköszöntével egyre több idős személy 
fordul hozzá azzal a kéréssel, hogy végezze el az önkormányzat a kerítésük és az úttest közötti rész 
gondozását,  fűnyírását,  mivel  egészségügyi  állapotukból  adódóan  már  nem  tudnak  arról 
gondoskodni,  azonban  igényük  lenne  a  rendezett,  karbantartott  környezetre.  Köztudott,  hogy  a 
településen vannak "maszekoló", fűnyírást végző személyek, azonban ők már irreális összegeket 
kérnek munkájukért  cserébe,  kihasználva és visszaélve az idősek helyzetével.  Természetesen az 
önkormányzat  sem  tudná  ingyen  vállalni  a  beérkező  igények  teljesítését,  azonban  nem 
haszonszerzés  céljából,  egy  reális  összeget  megállapítva,  közmunkások  bevonásával  tudná 
teljesíteni a fűnyírás iránti kérelmeket. Kérdés, hogy mekkora legyen ennek díja? Javasolja, hogy az 
üzemanyag és  a  gépek javítási  költségeit  mindenképpen fedezze.  További  kérdés,  hogy milyen 
sűrűn, milyen magas fű esetében végezzék el a nyírást,  mindezt évi hány alkalommal? Hogyan 
tudják  a  szolgáltatást  megrendelni,  évi  egy  összegben,  vagy  alkalmanként?  Kik  legyenek  rá 
jogosultak? Sok tisztázandó kérdés merül fel ez ügyben. Kérdése a Képviselő-testület felé, hogy 
kidolgozásra érdemesnek tartja-e az ötletet?



Kátai Lajos: mindenképpen támogatja az ötletet.

Vigh Miklós: támogatja, további kidolgozásra javasolja.

Feketéné  Laczlavik  Ildikó: támogatja  az  ötletet,  kéri  a  következő  Képviselő-testületi  ülésre 
előterjeszteni a konkrét javaslatot, elképzeléseket.

Szarvák Imre: vállalja, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülésre kidolgozva terjeszti elő a 
javaslatot. A napirendet a következő napirendi pont megtárgyalásával folytatja.

Előterjesztés "A jászalsószentgyörgyi Faluház korszerűsítése a színvonalasabb közössé-
gi, közművelődési és információs szolgáltatások biztosítása érdekében" tárgyú pályázat 
projektmenedzsment és közbeszerzési feladatai ellátására beérkezett ajánlatok elbírá-
lásáról

Szarvák  Imre:  a  Faluház  pályázat  megvalósulásával  kapcsolatban  a  közbeszerzési  és 
projektmenedzsmenti  feladatok  ellátására  vonatkozóan  bekért  ajánlatokról  szóló  előterjesztést 
mindenki megkapta. Megkérdezi, van-e kérdés?

Dömők Istvánné: a javaslatot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, annak tartalmát elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testület felé.

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  a  projektmenedzsment  feladatok  ellátását  biztosító  cég 
kiválasztása céljából bekért ajánlatokról szóló 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:

55/2014. (V.8.) KT határozat

"A jászalsószentgyörgyi Faluház korszerűsítése a színvonalasabb közösségi, közművelődési 
és információs szolgáltatások biztosítása érdekében" tárgyú pályázat projektmenedzsment  
feladatai ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat mint ajánlatkérő,  "A jászalsószentgyörgyi Faluház 
korszerűsítése  a  színvonalasabb  közösségi,  közművelődési  és  információs  szolgáltatások 
biztosítása  érdekében"  című, 03/2013. (XI.8.)  VM  rendelet  alapján,  8658674048 azonosító 
számon benyújtott pályázat megvalósítási  szakaszában a  projektmenedzsment feladatok ellátása 
tárgyú közbeszerzési  értékhatár  alatti,  három ajánlat  kérésén  alapuló  eljárást  lezáró  döntését  az 
alábbiak szerint hozza meg:

1. az eljárást eredményessé nyilvánítja,  az eljárás nyertese  Sansz Projekt Iroda Bt. (cím: 
5100 Jászberény, Thököly u. 22.) ajánlata nettó 1.400.000.- Ft ajánlati árral.

2. A második legkedvezőbb ajánlat a  Jász-Innova Kft. (cím: 5100 Jászberény, Szent László u. 
23. II. 6.) ajánlata nettó 1.500.000.- Ft ajánlati árral. 

3. A második legkedvezőbb ajánlat a  Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (cím: 5130 Jászapáti, 
Dr. Szlovencsák Imre u. 2.) ajánlata nettó 1.500.000.- Ft ajánlati árral.



4. A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.

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

Határozatról értesül:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jász-Innova Kft. (5100 Jászberény, Szent László u. 23. II. 6.)
4.) Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly u. 22.)
5.) Jászapáti  Gazdaságfejlesztő  Kft.  (5130  Jászapáti,  Dr. 

Szlovencsák Imre u. 2.)
6.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
7.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre:  szavazásra bocsátja  a  közbeszerzési  feladatok ellátását  biztosító  cég kiválasztása 
céljából bekért ajánlatokról szóló 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:

56/2014. (V.8.) KT határozat

"A  jászalsószentgyörgyi  Faluház  korszerűsítése  a  színvonalasabb  közösségi,  
közművelődési  és  információs  szolgáltatások  biztosítása  érdekében"  tárgyú  pályázat  
közbeszerzési feladatai ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat mint ajánlatkérő,  "A jászalsószentgyörgyi Faluház 
korszerűsítése  a  színvonalasabb  közösségi,  közművelődési  és  információs  szolgáltatások 
biztosítása  érdekében"  című, 03/2013. (XI.8.)  VM  rendelet  alapján,  8658674048 azonosító 
számon benyújtott pályázat megvalósítási  szakaszában a  közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú 
közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak 
szerint hozza meg:

1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Sansz Projekt Iroda Bt. (cím: 
5100 Jászberény, Thököly u. 22.) ajánlata nettó 500.000.-Ft ajánlati árral.

2. A második legkedvezőbb ajánlat a  Jász-Innova Kft. (cím: 5100 Jászberény, Szent László u. 
23. II. 6.) ajánlata nettó 600.000.-Ft ajánlati árral. 

3. A második legkedvezőbb ajánlat a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (cím: 5130 Jászapáti, 
Dr. Szlovencsák Imre u. 2.) ajánlata nettó 600.000.- Ft ajánlati árral.

4. A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.

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



Határozatról értesül:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jász-Innova Kft. (5100 Jászberény, Szent László u. 23. II. 6.)
4.) Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly u. 22.)
5.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák 
     Imre u. 2.)
6.) Képviselő-testület tagjai, Helyben

                                     7.) Irattár, Helyben

Előterjesztés a 2014. évi tagdíj befizetéséről Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 
részére 

Szarvák Imre: a 4/2014. (IV.10.) egyhangú döntéssel elfogadott Szövetségi határozat értelmében a 
tagönkormányzatoknak június 30-ig be kell fizetniük az 5.- Ft/lakos összegben meghatározott 2014. 
évi tagdíjakat, valamint egy lakosra jutó iparűzési adó összegét kiegészítő tagdíj címén a JÖSZ 
részére.  A  Jászalsószentgyörgyre  eső  tagdíj  összegének  befizetéséhez  a  Képviselő-testület 
hozzájáruló határozata szükséges. Felteszi szavazásra 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:

57/2014. (V.8.) KT határozat

2014. évi tagdíj befizetéséről Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 4/2014. (IV.10.) szá-
mú Szövetségi határozatban megállapított 5.- Ft/lakos összegű, azaz Jászalsószentgyörgy tekinteté-
ben mintegy 18 070.- Ft, Tizennyolcezer-hetven forint 2014. évre eső tagdíj, valamint további - az 
egy lakosra jutó iparűzési adó összegének megfelelő -  9 159.- Ft, Kilencezer-egyszázötvenkilenc 
forint összegű kiegészítő tagdíj megfizetéséhez a Szövetség részére.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Eszes Béla JÖSZ elnöke, Jánoshida
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Pénzügy, Helyben
6.) Irattár, Helyben



Szarvák Imre: a napirend megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


