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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

62/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
63/2014 Napirend elfogadásáról
64//2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
65/2014 A Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról
66/2014 A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

módosításáról
67/2014 Közbeszerzés előkészítő és Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról
68/2014 Közbeszerzés előkészítő és Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról
69/2014 "A Faluház külső- belső felújítása" elnevezésű közbeszerzési  eljárás Ajánlattételi  

felhívásának és Ajánlattételi dokumentációjának meghatározásáról és elfogadásáról
70/2014 "A Faluház külső- belső felújítása" elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében az  

ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztására
71/2014 A Faluház felújításához kapcsolódóan projekthitel felvételéről és egyéb 

kötelezettségvállalásokról
72/2014 "Jászság Egészségéért" Alapítvány alapító okirata módosításáról
73/2014 A Vízimalom felújításához kapcsolódó kötelezettségvállalásokról
74/2014 A Fűtéstechnikai Vállalkozó Kft. kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

Jászalsószentgyörgyre eső díjkompenzációjának biztosítása iránti kérelméről 



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  május  29-én,  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,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Vigh Miklós 
képviselő előre jelezte, hogy késni fog az ülésről. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária 
és Kátai Lajos személyét javasolja.

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:

62/2014. (V.29.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Jakusné  Vámos Mária  és  Kátai 
Lajos személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: kéri  a  napirend  kiegészítését  az  alábbiak  szerint:  "Előterjesztés  a  
Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Közbeszerzési  Szabályzatának  módosításáról  és  a  
Bíráló Bizottsági  tagok megválasztásáról" című előterjesztést  3.  napirendi  pontként,  az  Faluház 
felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról és ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
című  napirendi  pont  előtt  kéri  megtárgyalni,  továbbá  az  Egyebek  napirendi  pont  keretében, 
Szolnok város polgármesterétől érkezett  kérelmet  a  kéményseprő-ipari  szolgáltatások biztosítása 
ügyében kéri megtárgyalni. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról
 Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

módosításáról és a Bíráló Bizottsági tagok megválasztásáról
 Előterjesztés a Faluház felújításához kapcsolódóan közbeszerzési eljárás megindításáról és 

ajánlattételi felhívás elfogadásáról
 Előterjesztés  a  Faluház  felújításához  kapcsolódóan  projekthitel  felvételéről  és  egyéb 

kötelezettségvállalásokról



 Előterjesztés a "Jászság Egészségéért" Alapítvány alapító okirata módosításáról
 Előterjesztés a Vízimalom felújításához kapcsolódó kötelezettségvállalásokról
 Előterjesztés  a  Fűtéstechnikai  Vállalkozó  Kft.  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás 

Jászalsószentgyörgyre eső díjkompenzációjának biztosítása iránti kérelméről 

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:

63/2014. (V.29.) 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: tájékoztatja  a  tisztelt  képviselőket,  hogy a mai  ülést  követően helyszíni  bejárást 
tervezett,  melynek keretében körbejárják a folyamatban lévő beruházások helyszíneit.  Fontosabb 
események között kiemeli, hogy a napokban létrejött a Madách út 4. szám alatti ingatlan adásvétele, 
mely megvásárlásának ügyében még 2010-ben egyhangú határozattal döntött a Képviselő-testület. 
A tulajdonos megkeresésére az ingatlan 19/20-ad részét megvásárolta az önkormányzat 170.000.- 
Ft-ért.  Az adásvételi szerződés alapján Horváth Ottónak holtig tartó haszonélvezeti joga van, az 
ingatlan 1/20-ad része a fia tulajdonát képezi, melyet végrehajtási jog terhel. Megkérdezi, hogy van-
e  valakinek  kérdése,  hozzáfűznivalója?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  a 
tájékoztatóban foglaltakat.

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:

64/2014. (V.29.) 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 a Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

Szarvák Imre: a Vízmű Kft. 2013. évről készített  beszámolóját megkapták a tisztelt képviselők. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés?

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolóban foglaltakat.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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:

65/2014. (V.29.) KT határozat

A Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 
2013. évéről szóló beszámolót elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Homajovszki Tibor Vízmű Kft. ügyvezetője, Helyben
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Vigh Miklós megérkezett az ülésterembe.

Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Közbeszerzési  Szabályzatának 
módosításáról és a Bíráló Bizottsági tagok megválasztásáról

Szarvák  Imre: a  2012-ben  elfogadott  Közbeszerzési  Szabályzat  módosítása  vált  szükségessé, 
melynek legfőbb oka a hatáskörök duplikációjának megszüntetése, a feladatok Képviselő-testületi 
hatáskörbe  történő  visszahelyezése.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés  a  leírtakkal  kapcsolatban? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben 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:

66/2014. (V.29.) KT határozat

A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési  Szabályzatát az 
alábbiak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja:
A szabályzat III/3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: "A Bíráló Bizottság feladata:

2. döntés a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetéről, az eljárás fajtájáról,



3. a részvételi jelentkezések és az ajánlatok felbontása,
4. az értékelési eljárás lefolytatása,
5. biztosítják az ajánlatok elbírálásához szükséges összehasonlító számítások elkészítését,
6. döntési javaslat és szakvélemény készítése a Döntéshozónak,
7. a Kbt. 67. § /1/ bekezdés szerinti döntések meghozatala,

a Kbt. 74. § /1/ bekezdés szerinti érvénytelenség megállapítása."
A szabályzat III/4. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: "A polgármester feladata: 
-   a közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése,

 gondoskodik a helyszíni szemle lebonyolításáról,
 gondoskodik  a  közbeszerzési  eljárás  alapján  megkötendő  szerződések  előkészítéséről,  a  

közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződést aláírja,
 jogorvoslati eljárás során az észrevételek, a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, a bíróságnak  

címzett dokumentumok előkészíttetése, aláírása,
 jogorvoslati  eljárás  során  képviseli  az  Önkormányzatot,  vagy  gondoskodik  az  

Önkormányzatot      képviselő személy kijelöléséről és meghatalmazásáról.
A szabályzat III/7. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: "A Képviselő-testület feladata: 
- a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmának  
meghatározása, 
- előzetes piackutatást  követően döntés a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti  és a Kbt.  122/A. §  
szerinti eljárás alkalmazása során az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőkről,  
- a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala név szerinti szavazás  
alkalmazásával."

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

Szarvák Imre: dr. Tóth-Daru Péter bizottsági tag előre jelzett hosszabb távolléte miatt szükségessé 
vált bizottsági tagságának felfüggesztése, helyébe Zsoldi Lajos személyét javasolja. Megkérdezi, 
hogy  van-e  más  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben 
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:

67/2014. (V.29.) KT határozat

Közbeszerzés előkészítő és Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közbeszerzés  Előkészítő  és 
Bíráló  Bizottság  tagjának  Zsoldi  Lajost  megválasztja  és  Dr.  Tóth-Daru  Péter  Bíráló  Bizottsági 
tagságát visszavonja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester



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

Szarvák Imre: további személycsere is indokolttá vált, Szilágyi Péter képviselő halálát követően 
Vigh Miklós korábbi bizottsági  tag képviselővé történő kinevezését  követően nem lehet tagja  a 
Bíráló Bizottságnak. Helyette Gál Zoltánt javasolja tagnak jelölni. Megkérdezi, van-e más javaslat? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben 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:

68/2014. (V.29.) KT határozat

Közbeszerzés előkészítő és Bíráló Bizottság tagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Közbeszerzés  Előkészítő  és 
Bíráló Bizottság elnökének Gál Zoltánt  megválasztja és Vigh Miklós Bíráló Bizottsági tagságát 
visszavonja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

Előterjesztés  a  Faluház  felújításához  kapcsolódóan  közbeszerzési  eljárás  
megindításáról és ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Szarvák Imre: az  előterjesztést  mindenki  írásban megkapta.  Két  határozathozatal  szükséges,  az 
egyik  az  ajánlattételi  felhívás  és  dokumentáció  elfogadásáról,  a  másik  a  felhívandó  cégek 
kiválasztásáról. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a leírtakkal kapcsolatban? Mivel jelentkezőt 
nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az  ajánlattételi  felhívás  és  dokumentáció  elfogadásáról  szóló 
előterjesztést.

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:

69/2014. (V.29.) KT határozat

"A  Faluház  külső-  belső  felújítása"  elnevezésű  közbeszerzési  eljárás  Ajánlattételi  
felhívásának és Ajánlattételi dokumentációjának meghatározásáról és elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Faluház külső-belső felújítása 



elnevezésű közbeszerzési eljárásra vonatkozó Ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai,Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly út 22.)

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  az  ajánlattételre  felhívandó  szereplők  kiválasztásáról  szóló 
előterjesztést.

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:

70/2014. (V.29.) KT határozat

"A  Faluház  külső-  belső  felújítása"  elnevezésű  közbeszerzési  eljárás  keretében  az 
ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztására

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Faluház külső-belső felújítása 
elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében az alábbi gazdasági szereplőket  hívja fel ajánlattételre:
- Szarvák Mihály e.v. (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.)
- Turai-Design Kft. (5055 Jászladány, Béke út 1.)
- Jász-Innova Kft. (5100 Jászberény, Szent László u. 23. II/6.)

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai,Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly út 22.)
5.) Szarvák Mihály e.v. (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.)
6.) Turai-Design Kft. (5055 Jászladány, Béke út 1.)
7.) Jász-Innova Kft. (5100 Jászberény, Szent László u. 23. II/6.)

Előterjesztés  a  Faluház  felújításához  kapcsolódóan  projekthitel  felvételéről  és  egyéb 
kötelezettségvállalásokról

Szarvák Imre: az  utófinanszírozású  Faluház  felújítására  irányuló  projekt  megvalósításához hitel 
felvétele szükséges. Ezt a következő módon kívánják megvalósítani: 24.976.125.- Ft rövid lejáratú, 
12 hónapos futamidejű hitel felvételével, valamint a projekt önrészére 6.750.000.- Ft összegű, 4 
éves futamidejű, középtávú fejlesztési hitel felvételével. A hitelek fedezetéül a 0201/3 hrsz-ú 5 ha 
területű szántó és a 0105/1 hrsz-ú 23,5 ha területű szántó szolgálna.  Megkérdezi,  van-e kérdés, 
hozzászólás?



Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztésben  foglaltakat,  tartalmát 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület ülésén.

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja.

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:
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A  Faluház  felújításához  kapcsolódóan  projekthitel  felvételéről  és  egyéb  
kötelezettségvállalásokról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2013. (XI.08.) VM rendelet 
alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól 
igénybe  vehető  támogatások,  2013.  november  25-én  benyújtott  és  elnyert  1641273028 
iratazonosítójú  támogatási  határozat  alapján  a  Faluház  külső-belső  felújítására  és  egyéb 
eszközbeszerzésre 24.976.125.-  Ft rövid lejáratú,  12 hónapos futamidejű hitelt,  illetve a  projekt 
önrészére  6.750.000.-  Ft  összegű,  4  éves  futamidejű  fejlesztési  hitelt  vesz  fel  a  Jász-
Takarékszövetkezettől.  A  hitelekhez  fedezetül  bocsájtja  és  hozzájárul  az  alábbi  ingatlanok 
jelzálogjoggal történő megterheléséhez: a 0201/3 hrsz-ú 5 ha területű szántó és a 0105/1 hrsz-ú 23,5 
ha területű szántó. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a hitelszerződés és a kapcsolódó jelzálog szerződések aláírására 
Szarvák Imre polgármestert. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

Előterjesztés a "Jászság Egészségéért" Alapítvány alapító okirata módosításáról

Szarvák  Imre: Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzatának,  mint  alapítótagnak  is 
hozzájárulását kell adnia az alapítvány alapító okiratának módosításához, mely törvényben előírt 
névváltoztatás miatt vált szükségessé. Az erről szóló előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi, 
hogy van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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:
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"Jászság Egészségéért" Alapítvány alapító okirata módosításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  mint  alapító  a  "Jászság 
Egészségéért" Alapítvány (5100 Jászberény, Szelei út 2.) Alapító okirata módosítását elfogadja.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai,Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) "Jászság Egészségéért" Alapítvány (5100 Jászberény, Szelei út 2.)

Előterjesztés a Vízimalom felújításához kapcsolódó kötelezettségvállalásokról

Szarvák Imre: a  Sport  Horgász  Egyesület  által  megpályázott  és  elnyert,  Vízimalom épületének 
felújítására  irányuló,  42,5  millió  forint  összegű,  utófinanszírozású  projekt  megvalósításához 
szükséges forrást az önkormányzat egy éven belüli lejáratú hitel felvételével szeretné biztosítani, 
melyhez fedezetül a Jász-Takarékszövetkezet kezességvállalást kér az önkormányzattól, továbbá a 
volt  Művelődési  Ház  épületét,  a  benzinkút  körüli  beépítetlen  területet,  valamint  az  alternatív 
focipálya területét jelzálogjoggal terhelni meg. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Dömők Istvánné: tájékoztatja a Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, annak tartalmát elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben 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:
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A Vízimalom felújításához kapcsolódó kötelezettségvállalásokról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sport Horgász Egyesület részére 
nyújtandó hitel biztosítékaként elfogadja a Jász-Takarékszövetkezet által szabott feltételeket:
1.) hozzájárul ahhoz, hogy az Sport Horgász Egyesület részére folyósítandó "Vízimalom felújítása 
és  madárbarát  kert  kialakítása"  című  LEADER  térségen  belüli  együttműködés  pályázat 
megvalósításhoz szükséges legfeljebb 42.540.000.- Ft összegű projekthitelhez biztosítékként három 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra -  a Művelődési ház (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 
31.) az 1501/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület (benzinkút körüli 4 ha területű belterületi beépítetlen 
ingatlan) és az 1368/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület (alternatív focipálya) - jelzálogjog legyen 
bejegyezve a hitelező pénzintézet javára, és 
2.) a Községi Önkormányzat a hitel visszafizetésére kezességet vállal.  

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyen
                                              2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                              3.) Sport Horgász Egyesület elnöke - Kecskés Ferenc, Helyben



                                              4.) Jász Takarékszövetkezet, Jászberény
                                              5.) Irattár, Helyben
Egyebek

Előterjesztés  a  Fűtéstechnikai  Vállalkozó  Kft.  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás 
Jászalsószentgyörgyre eső díjkompenzációjának biztosítása iránti kérelméről 

Szarvák  Imre:  Szolnok  város  megkapta  az  államtól  a  kéményseprő-ipari  tevékenység  ellátását 
végző Fűtéstechnikai Vállalkozó Kft. vezetését kötelező feladatként, mely 2014-re 200 millió forint 
veszteséget  prognosztizál.  Szolnok  polgármestere  azzal  a  céllal  kereste  meg,  hogy 
Jászalsószentgyörgy  község  járuljon  hozzá  a  településre  eső  rész  szolgáltatási  költségeinek 
megfizetésével a cég adósságállományának csökkentéséhez, mely mintegy 1 690 000 Ft összeg. 
Várja a Képviselő-testület javaslatát.

Koczka László: véleménye szerint a fenti kérelmet nem kell támogatnia az önkormányzatnak.

Szarvák  Imre: egyetért,  mivel  az  önkormányzat  jelenleg  nincs  olyan  anyagi  helyzetben,  hogy 
támogatás címén elutalt,  több mint 1,5 millió forintot nélkülözni tudjon. Megkérdezi van-e más 
vélemény? 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:
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A Fűtéstechnikai  Vállalkozó Kft.  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  Jászalsószentgyörgyre 
eső díjkompenzációjának biztosítása iránti kérelméről 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  tud  hozzájárulni  a 
kéményseprő-ipari szolgáltatás 2014. év II. félévi biztosításának érdekében a Jászalsószentgyörgy 
településre eső 1 690 000.- Ft díjkompenzáció összegének megfizetéséhez.

Határozatról értesülnek:       1.) Szarvák Imre polgármester, Helyen
                                              2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                              3.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere
                                              4.) Irattár, Helyben

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


