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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 24-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

83/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
84/2014 Napirend elfogadásáról
85//2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
86/2014 Folyamatban lévő kistérségi startminta munkaprogramok önkormányzati önerő 

szükségletéről
87/2014 ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 azonosítószámú,  "Komplex  belterületi  vízrendezés  

Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)" című pályázathoz kapcsolódóan könyvvizsgálatra 
felhívandó ajánlattevők kiválasztásáról

11/2014. (VII.25.) Önkormányzati Rendelet 
A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

88/2014 A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092 azonosítószámú Ivóvízminőség-javítási projekthez 
kapcsolódóan ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció elfogadásáról



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  július  24-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,
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 Koczka László és Kátai Lajos 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:

83/2014. (VII.24.) 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 nyílt ülés napirendjének kiegészítését a következővel: 2. napirendi pontként 
"Előterjesztés  a  folyamatban  lévő  kistérségi  startminta  munkaprogramok  önkormányzati  önerő  
szükségletéről" kéri megtárgyalni, a zárt ülés napirendjét a következő napirendi pontokkal kívánja 
kiegészíteni: "Előterjesztés  a  „Jászalsószentgyörgy községért  díj”  2014.  évi  adományozásáról",  
"Előterjesztés az Apostoli  Egyház kérelméről",  "Előterjesztés a Bulls  kispályás labdarúgócsapat  
kérelméről". Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  a  folyamatban  lévő  kistérségi  startminta  munkaprogramok  önkormányzati 

önerő szükségletéről
 Előterjesztés  a  Komplex  belterületi  vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)  című 

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 számú projekt könyvvizsgálójának kiválasztásáról
 Előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról
 Előterjesztés  a  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092  azonosító  számú  Ivóvíz  minőség-javítási 

projekthez kapcsolódóan ajánlattételi felhívás elfogadásáról
Zárt ülés:



 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról 
 Előterjesztés az Apostoli Egyház kérelméről
 Előterjesztés a Bulls kispályás labdarúgócsapat kérelméről
 Előterjesztés a "Jászalsószentgyörgy községért díj" 2014. évi adományozásáról

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:

84/2014. (VII.24.) 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 nemrégiben Jászapátin megrendezett XX. Jász 
Világtalálkozó  eseményeiről.  Ünnepélyesen  átvette  Pócs  Jánostól  a  stafétát,  ezzel 
Jászalsószentgyörgy  hivatalosan  is  megkapta  a  2015-ös  Világtalálkozó  rendezésének  jogát.  A 
jászság legnagyobb eseményének szervezése hamarosan elindul településünkön. Egy eseti szervező 
bizottság létrehozását tervezi, melybe szeretettel invitálja a tisztelt képviselőket. Tervei szerint a 
fent említett bizottság a későbbiekben átalakul végrehajtó bizottsággá. Addig is várja a javaslatokat, 
ötleteket a díszmenet útvonalának tervezéséhez. Javasolja, hogy a menet a nagy forgalmú 32-es főút 
vonalat elkerülve a Petőfi, Micsurin és az újonnan kikotort tó partja mentén, a kertek alatt vonuljon.

Vigh Miklós: tekintettel arra, hogy az említett utcák elég keskenyek, javasolja a Bacsó és Vásár úti 
szakaszt a díszmenet lebonyolítására, véleménye szerint ez a két utca településünk legrendezettebb 
utcái.

Szarvák  Imre: köszöni  és  elfogadja  a  javaslatot,  mely  valóban  méltó  helyszínéül  szolgálhat  a 
díszmenetnek.  A  későbbiekben  is  várja  a  hasonló  ötleteket.   Ezt  követően  tájékoztatja  a 
megjelenteket a jelenleg folyamatban lévő beruházások állapotáról. Elmondja, hogy a Vadas Csárda 
projekt jelenleg 95 százalékos befejezettségű, a pince és a kemence építés van még hátra, mely 
független  a  kivitelezőtől,  megvalósítása  az  önkormányzat  feladata.  Átadása  augusztus  23-án,  a 
Családi  napon  lesz.  Tájékoztat  továbbá  belvizes  projekt  állásáról,  elmondja,  hogy  a  beruházás 
ütemezés szerint halad. Az első tó kotrása befejeződött, ezzel kapcsolatban pozitív visszajelzések 
érkeznek a lakosság részéről. Folyamatban van a temető melletti tó kotrása is, mely szintén nagyobb 
kaliberű feladat, majd ezt követően kezdik el a kisebb tavakat kotrását. Végezetül elmondja, hogy a 
Faluház és Vízimalom épületének felújítására irányuló beruházások augusztus közepén kezdődnek. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel jelentkezőt nem lát,  szavazásra 
bocsátja a tájékoztatóban 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:

85/2014. (VII.24.) 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  folyamatban  lévő  kistérségi  startminta  munkaprogramok  
önkormányzati önerő szükségletéről

Szarvák Imre: az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, összefoglalásként elmondja, hogy a 
mellékelt  tájékoztató  tábla  a  folyamatban  lévő  és  elbírálás  alatt  lévő  projektek  által  elnyert, 
elnyerhető támogatások összegét tartalmazza a munkavállalók bérköltségére és közvetlen költségek 
összegére lebontva.  A jelenleg futó két program keretében terveztük a 600 m2-es épületegyüttes 
totális  felújítását.  A programot folytatni  kívánjuk október  elejétől  42 fő tovább alkalmazásával. 
Ehhez szeptember 30-ig le kell zárni a lovarda kialakítására irányuló projekt első részét. A tempó 
feszített a rendelkezésre álló idő miatt és sajnos kevés a jó szakember a közfoglalkoztatottak között. 
Mivel elég nagy volumenű beruházásról van szó, szeretné, ha minél szakszerűbben valósulna meg 
az  átalakítás,  ezért  a  legnehezebben  teljesíthető  feladatokat  külső  vállalkozások  bevonásával 
végeztetné el. Természetesen a közfoglalkoztatottak általi munkavégzés továbbra is folytatódik a 
helyszínen,  hiszen  szeptember  30-ig  mintegy  1000  méter  gipszkartonozást,  45  m2-nyi 
aljzatbetonozást, kerítés építést, térkő burkolat lerakását, lovas boxok kialakítását, illetve a teljes 
vízhálózat  kiépítését  el  kell  végezniük.  Összesen  másfél  millió  forint  önkormányzati  önrész 
befektetésére  lenne  szükség  a  "Lovas  szolgáltató  tevékenység  és  magyar  udvar  kialakítása 
Jászalsószentgyörgyön"  című,  helyi  sajátosságokra  épülő  közfoglalkoztatás  lehető  legsikeresebb 
megvalósításához, mely összegből külső vállalkozásra bízná az épület burkolását és a tetőfedést - 
többek között a szűkös határidő miatt. Ez az összeg a vállalkozó munkabérét tartalmazza, mivel a 
dologi  kiadásokra  a  közmunka  program  keretében  biztosított  a  forrás.  A Pénzügyi  Bizottság 
hozzájárulását  adta,  kéri  a  Képviselő-testület  meghatalmazását  az  előterjesztett  munkamenet 
végrehajtásához, az önerő biztosításához. 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:

86/2014. (VII.24.) KT határozat

Folyamatban  lévő  kistérségi  startminta  munkaprogramok  önkormányzati  önerő  
szükségletéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  folyamatban  lévő 



kistérségi startminta munkaprogramok időben történő sikeres befejezése érdekében szükségessé vált 
külső  vállalkozás  bevonása  miatt  keletkező,  mintegy  1,5  millió  forint  önkormányzati  önerő 
biztosításához.
A szükséges önerő összegét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből biztosítja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

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

Előterjesztés a Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem) című ÉAOP-
5.1.2/D2-11-2011-0020 számú projekt könyvvizsgálójának kiválasztásáról

Szarvák Imre: az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta,  tartalmát elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület felé. A könyvvizsgáló kiválasztása a beruházáshoz kapcsolódó kötelező feladat, 
melynek  alkalmazása  lényegében  a  projekt  pénzügyi  hátterének  külső  kontrollját  jelenti. 
Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése?  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:

87/2014. (VII.24.) KT határozat

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosítószámú,  "Komplex  belterületi  vízrendezés  
Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)"  című  pályázathoz  kapcsolódóan  könyvvizsgálatra  
felhívandó ajánlattevők kiválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020 
azonosítószámú,  "Komplex  belterületi  vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön  (I.  ütem)"  című 
pályázathoz kapcsolódóan a könyvvizsgálói feladatok ellátása tárgyban közbeszerzési  értékhatár 
alatti,  három  ajánlat  kérésén  alapuló  eljárást  indít  és  a  következő  ajánlattevőket  kéri  fel 
ajánlattételre:
- ECOTEAM Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 7. I/6.)
- HONESTUS 2000 Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 16.)
- SÁBA AUDITOR Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Sólyom út 3.)

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) ECOTEAM Kft. 
     (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 7. I/6.)



5.) HONESTUS 2000 Kft. 
     (székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 16.)
6.) SÁBA AUDITOR Kft. 
     (székhely: 5000 Szolnok, Sólyom út 3.)

Előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

Szarvák  Imre:  a  rendelet  módosításról  szóló  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta, 
elfogadta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban? 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:

11/2014. (VII.25.) Önkormányzati Rendelet 

A 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról
(Az 11/2014. (VII.25.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Előterjesztés  a  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092  azonosító  számú  Ivóvíz  minőség-javítási 
projekthez kapcsolódóan ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Szarvák  Imre: a  projekt  a  kivitelezők  kiválasztására  irányuló,  kiküldendő  ajánlattételi  felhívás 
előzetes,  Képviselő-testület  általi  elfogadásának  szakaszába  érkezett,  melynek  teljes 
dokumentációját tartalmazza a kiküldött előterjesztés. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? 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:

88/2014. (VII.24.) KT határozat

A  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092  azonosítószámú  Ivóvízminőség-javítási  projekthez  
kapcsolódóan ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092 
azonosítószámú  Ivóvízminőség-javítási  projekthez  kapcsolódó,  a  határozat  mellékletét  képező 
ajánlattételi felhívást és ajánlattételi dokumentációt elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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



4.) IMMOBI-RAT Kft. 
     4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8. 3/7.
5.) Magyar Közbeszerzési Központ Kft. 
    4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.

Szarvák Imre: a napirend megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

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


