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Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a
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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

75/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
76/2014 Napirend elfogadásáról
77//2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
78/2014 "Vállalkozási szerződés a Faluház külső-belső felújítására" tárgyú közbeszerzési 

eljárást lezáró döntés meghozataláról
79/2014 A Faluház felújításához kapcsolódóan projekthitel felvételéről és egyéb 

kötelezettségvállalásokról
80/2014 A XXI. Jász Világtalálkozó megrendezéséről (2015)
81/2014 A jászalsószentgyörgyi Dalma Dance tánccsoportban résztvevő gyerekek bulgáriai  

Táncfesztiválra történő kiutazásuk támogatásáról
82/2014 A Fő út 13. szám alatti albérletbe kiadott önkormányzati ingatlan bérlőjének 

kérelméről



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  június  19-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,
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 határozatképes. Jakusné Vámos 
Mária és Kátai Lajos képviselők jelezték távolmaradásuk okát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dömők 
Istvánné és Feketéné Laczlavik Ildikó személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

75/2014. (VI.19.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dömők  Istvánné  és  Feketéné 
Laczlavik Ildikó személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: kéri  a  kiküldött   napirend  módosítását  az  alábbiak  szerint:  kéri  a  mai  ülés 
napirendjéről levenni a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint 
kéri a napirendet kiegészíteni "A XXI. Jász Világtalálkozó megrendezéséről (2015)" szóló szóbeli 
előterjesztéssel és a "Fő út 103. szám alatti albérletbe kiadott önkormányzati ingatlan bérlőjének  
kérelmével". Megkérdezi, van-e egyéb javaslat?

Feketéné  Laczlavik  Ildikó:  az  Egyebek keretén  belül  egy  szóbeli  támogatási  kérelmet  kíván 
tolmácsolni  és  kér  felvenni  napirendre,  a  jászalsószentgyörgyi  Dalma  Dance  tánccsoportban 
résztvevő gyerekek bulgáriai Táncfesztiválra történő kiutazásáról.

Szarvák Imre: kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:
 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés a Faluház felújításához kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lezárásáról
 Előterjesztés  a  Faluház  felújításához  kapcsolódóan  projekthitelhez  kapcsolódó  egyéb 

kötelezettségvállalásokról
 Előterjesztés a XXI. Jász Világtalálkozó megrendezéséről (2015)



 Előterjesztés  a  jászalsószentgyörgyi  Dalma  Dance  tánccsoportban  résztvevő  gyerekek 
bulgáriai Táncfesztiválra történő kiutazásuk támogatásáról

 Előterjesztés a Fő út 13. szám alatti albérletbe kiadott önkormányzati ingatlan bérlőjének 
kérelméről

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

76/2014. (VI.19.) 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  a  folyamatban  lévő  Komplex  belterületi 
vízrendezés  című  projekt  kivitelezése  kapcsán  az  első,  Vadas  melletti   tó  kotrása  jelenleg  98 
százalékos befejezettségű, már megkezdődtek a temető - volt tejcsarnok melletti tavak kotrásának 
előkészítő  munkálatai.  Az  árkok  kotrása  kapcsán  Vörösmarty,  Bercsényi  útról  érkeznek 
bejelentések, panaszok a lakosság részéről a mély árkok, kerítések és árok közötti szűk hely miatt, 
mely problémákat igyekszik kezelni. Tájékoztat továbbá a Vadas csárda épületének építési munkái 
kapcsán: felgyorsult  a tempó, előreláthatólag tartható a július 31-i  átadási határidő.  E közben a 
"Lovas  szolgáltató  tevékenység  és  magyar  udvar  kialakítása"  című,  helyi  sajátosságokra  épülő 
közfoglalkoztatás keretében a  volt  Bölcsőde épületének átalakítása is  szépen halad,  a projektről 
hamarosan  országos  sajtótájékoztató  lesz.  Megkérdezi,  van-e  kérdés  az  elhangzottakkal 
kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

77/2014. (VI.19.) 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 Faluház felújításához kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lezárásáról

Szarvák Imre: az  elmúlt  ülés  alkalmával,  a  70/2014 (V.29.)  KT határozat  alapján  ajánlattételre 
felhívott  gazdasági  szereplők  közül  egy  vállalkozástól  érkezett  vissza  ajánlat.  A  megbízási 
szerződés aláírásárára július 1-jén kerül sor, ezt követően el is kezdődnek a felújítási munkálatok.

Koczka László: érdeklődik, hogy előreláthatólag mennyi ideig fog tartani az épület felújítása?

dr. Kovács Kornél: a munkálatok kivitelezésére 5 hónap áll rendelkezésére a vállalkozó cégnek, 
2014. november 30-a a befejezési határidő.

Szarvák  Imre: megkérdezi,  van-e  kérdés,  hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Dr. Kovács Kornél: az új, a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (5) bekezdése 
szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. Ennek megfelelően 
az eljárás ezen szakaszában azt  javasolja a Képviselő-testületnek,  hogy név szerinti  szavazással 
döntsenek.

Az előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik:

Szarvák Imre: igen
Feketéné Laczlavik Ildikó: igen
Dömők Istvánné: igen
Koczka László: igen
Vigh Miklós: igen

A Képviselő-testület  az  előterjesztést  név  szerinti  szavazással  egyhangúlag  elfogadta  az  alábbi 
határozatot hozta:

78/2014. (VI.19.) KT határozat

"Vállalkozási  szerződés  a  Faluház  külső-belső  felújítására"  tárgyú  közbeszerzési  eljárást 
lezáró döntés meghozataláról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértve a Bíráló 
Bizottság előterjesztésével, azzal azonos tartalommal, név szerinti szavazással az alábbiak szerint 
döntött a „Vállalkozási szerződés a Faluház külső-belső felújítására” tárgyú közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában: 

- Szarvák  Mihály  egyéni  vállalkozó  (5054 Jászalsószentgyörgy,  Fő  út  53/a.)  ajánlata 
érvényes.

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege és a beszerzés becsült értéke, a 
tárgyi  közbeszerzés  tekintetében:  nettó  20.970.945,-Ft +  ÁFA.   Jászalsószentgyörgy  Községi 
Önkormányzat képviselő-testülete megállapította, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tárgyi  közbeszerzési  eljárás  vonatkozásában  Szarvák  Mihály  egyéni  vállalkozó  (5054 
Jászalsószentgyörgy,  Petőfi  út  32.)  ajánlattevő nyújtotta  be,  ajánlattevő  nettó  ajánlati  ára 
21.025.940,-Ft. 



Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kbt. 122/A. § 
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás eredményes volt. Az értékelés alap-
ján a nyertes ajánlattevő Szarvák Mihály egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 
32.), melynek legalacsonyabb nettó összegű ajánlata, az alábbi:

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
fenti nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg, továbbá 
intézkedjen  az  összegzés  jelen  döntésnek  megfelelő  előkészítéséről  és  megküldéséről,  továbbá 
gondoskodjon az eljárás eredményéről szóló hirdetmény feladásáról.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) SANSZ Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly út 22.)
3.) Szarvák Mihály egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, 
     Petőfi út 32.)
4.) Képviselő-testület, Helyben

Előterjesztés  a Faluház felújításához kapcsolódóan projekthitelhez kapcsolódó egyéb 
kötelezettségvállalásokról

dr.  Kovács  Kornél:  a  hitel  felvétele  miatt  a  jelzálogjoggal  megterhelni  kívánt  ingatlanok 
értékbecslése a napokban megtörtént és kiderült, hogy a fedezetként korábban felajánlott két szántó 
értéke  nem elegendő,  ezért  további  ingatlanok  bevonása  szükséges  a  kétféle  hitel  felvételéhez 
biztosítékként:  éven belüli  lejáratú  projekthitel  24.976.125.-  Ft  felújításra  és  eszközbeszerzésre, 
valamint  4  éves  futamidejű  fejlesztési  hitel  a  6.750.000.-  Ft  önerőre  vonatkozóan.  A  Jász 
Takarékszövetkezettel történt előzetes egyeztetés alapján a Fő út 103. szám alatti volt rendőr lakás 
és a Vásár tér bevonása már elegendő lesz a hitel nyújtásához. Megkérdezi, hogy van-e további 
kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

79/2014. (VI.19.) KT határozat

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-

Ajánlattevő neve: Szarvák Mihály egyéni vállalkozó 

Székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.

Nettó ajánlati ár (Ft) 21.025.940.- + ÁFA

 



Takarékszövetkezettől.  A  hitelekhez  fedezetül  bocsájtja  és  hozzájárul  az  alábbi  ingatlanok 
jelzálogjoggal történő megterheléséhez: a 0201/3 hrsz-ú 5 ha területű szántó, a 0105/1 hrsz-ú 23,5 
ha területű szántó, a Fő út 103. szám alatti rendőr lakás  és az 1901/1 hrsz-ú 2,5 ha területű Vásár 
tér.
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 XXI. Jász Világtalálkozó megrendezéséről (2015)
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: felkérést kapott a település Pócs János országgyűlési képviselőtől a 2015. évi Jász 
Világtalálkozó megrendezésére. Mivel tavaly elindult a második kör, ez esedékessé vált. A jászság 
legnagyobb rendezvénye -  mely rendszerint  3  napos -  5-10 ezer  embert  vonz a  településre,  ez 
településünk menedzselése szempontjából abszolút pozitív.  Költségvetését tekintve minimum 10 
millió forintra van szükség a lebonyolításához, melynek jelentős részét pályázati forrásokból  és 
támogatásokból  össze lehet  szedni,  a  programsorozat  megszervezésében a  segítségünkre lehet  a 
Jászkerület Nonprofit Kft. is. 

Feketéné Laczlavik Ildikó: érdeklődik, hogy Jászalsószentgyörgyön milyen helyszín adna otthont a 
3 napos rendezvénynek?

Szarvák Imre: véleménye szerint elsősorban a Vadas Park szolgálna a rendezvények helyszínéül, a 
parkolás  pedig  a  benzinkút  előtti  üres  ingatlanrészen  és  a  kamionos  parkoló  területén  lenne 
megoldott.  Árvíz  esetén  az  iskolaudvart  javasolja  helyszínül.  Megkérdezi,  van-e  más  javaslat? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

80/2014. (VI.19.) KT határozat

A XXI. Jász Világtalálkozó megrendezéséről (2015)

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a XXI. Jász Világtalálkozó 
megrendezését 2015-ben Jászalsószentgyörgyön. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben 
2.) Jegyző, Helyben 
3.) Jászok Egyesülete, Budapest
4.) Jászsági Önkormányzatok Szövetsége, Jánoshida



Előterjesztés  a jászalsószentgyörgyi  Dalma Dance tánccsoportban résztvevő gyerekek 
bulgáriai Táncfesztiválra történő kiutazásuk támogatásáról
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: felkéri Feketéné Laczlavik Ildikót, hogy terjessze elő a kérelmet.

Feketéné Laczlavik Ildikó: a jászalsószentgyörgyi gyermekek és szüleik nevében azzal a kéréssel 
fordul a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 10 fős jászalsószentgyörgyi Dalma Dance tánccsoport 
versenyen való részvételéhez anyagi  támogatást   szíveskedjenek megállapítani.  Céljuk,  hogy az 
idén Bulgáriában megrendezésre kerülő Nemzetközi Táncfesztiválra jelentkezésüket le tudják adni, 
a versenyen részt tudjanak venni, ezzel képviselve a magyar fiatal tehetségeket. Az utazás költsége 
gyermekenként 55.000 Ft-os ráfordítást jelent a szülők számára, mely több család esetén túl magas 
összeg.  A gyermekek nagyon reménykednek,  táncukat és tehetségüket szeretnék megmutatni  a 
2014.  július  16-22.  között  megrendezésre  kerülő  bulgáriai  fesztiválon  is,  mivel  2013-ban 
Montenegróból a  Táncfesztiválról győztes csapatként tértek haza. Nem túlzásként állítom, hogy a 
gyerekek eddigi teljesítményükkel már bizonyították azt, hogy minden nemzetközi megmérettetésen 
ott a helyük.

Koczka  László: támogatásra  javasolja  a  kérelmet,  mivel  a  gyerekek  tényleg  sok  helyre  járnak 
fellépni, rendszeresen megmutatják tehetségüket a családi napokon is és mindezt ingyen. 

Szarvák  Imre: javasolja  egyszeri,  100.000.-  Ft-os  támogatás  megítélését  a  tánccsoport  részére. 
Megkérdezi, van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

81/2014. (VI.19.) KT határozat

A  jászalsószentgyörgyi  Dalma  Dance  tánccsoportban  résztvevő  gyerekek  bulgáriai 
Táncfesztiválra történő kiutazásuk támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyszeri  100.000.-  Ft  összegű 
támogatás  megítélésével  hozzájárul  a  jászalsószentgyörgyi  Dalma  Dance  tánccsoport 
tanítványainak bulgáriai Nemzetközi Táncfesztiválra való kiutazásához. 
A megítélt támogatás házipénztárból történő felvételére Feketéné Laczlavik Ildikót és Csatári Olga 
táncoktatót együttesen hatalmazza fel.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben
3.) Feketéné Laczlavik Ildikó, Helyben
4.) Csatári Olga (Dalma Dance), Szolnok
5.) Pénzügy, Helyben



Előterjesztés  a  Fő  út  13.  szám  alatti  albérletbe  kiadott  önkormányzati  ingatlan 
bérlőjének kérelméről

Szarvák  Imre:  az  idén  tavasszal  albérletbe  kiadott,  volt  szolgálati  lakás  bérlőjének  kérelmét 
előzetesen  mindenki  megkapta.  A  kért  összeg  megtérítését  jogosnak  tartja,  mivel  a  gázóra 
átszerelésének folyamatát az önkormányzat indította, azonban időközben - a későbbi. fogyasztás 
során keletkező számlák egyszerűbb fizethetősége miatt - megváltozott a számlafizető neve, így 
mind  a  gázóra  visszaszerelésének,  mind  pedig  a  nyomáspróba  költsége  az  albérlőnek  lett 
kiszámlázva. Elfogadásra javasolja a beérkezett kérelemben foglaltakat. Megkérdezi, van-e kérdés, 
hozzászólás, más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

82/2014. (VI.19.) KT határozat

A Fő út 13. szám alatti albérletbe kiadott önkormányzati ingatlan bérlőjének kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Fő  út  103.  szám  alatti,  volt 
szolgálati lakás bérlőjének kérelmében foglaltakat jogosnak ítélte, követelését jóváhagyta, azaz a 
felmutatott 6769 Ft  nyomáspróba és 7313 Ft gázmérő, nyomásszabályzó felszerelése miatt Antal 
Eszter nevére kiszámlázott és befizetett számlák alapján összesen 14.082 Ft összeg házipénztárból 
történő utólagos megtérítését jóváhagyta a kérelmező részére.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. július 4.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben
3.) Antal Eszter, Helyben Fő út 103.
4.) Pénzügy, Helyben

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 17:40 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömők Istvánné Feketéné Laczlavik Ildikó
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


