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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

93/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
94/2014 Napirend elfogadásáról
95/2014 Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
96/2014 Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
97/2014 Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
98/2014 Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról
99/2014 Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról
100/2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
101/2014 Vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról a Községi Polgárőrség részére
102/2014 Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület 

részére
103/2014 Vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról a Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület 

részére
104/2014 Faluház felújításához kapcsolódóan projekthitelhez kapcsolódó egyéb 

kötelezettségvállalásokról szóló 79/2014. (VI.19.) KT határozat kiegészítéséről



Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, a Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
Gál Zoltán,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Találtné Kovács Erzsébet,
Bajzáth Attila,
Simon Károly,
Tóth Annamária,
Káplár-Péntek Mónika meghívottak,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester asszony jelezte távolmaradásának okát. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Vigh Miklós 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:

93/2014. (VIII.28.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Jakusné  Vámos  Mária  és  Vigh 
Miklós személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri az előzetesen kiküldött napirend kiegészítését a két ülés közötti eseményekről  
szóló  beszámolóval,  melyet  második  napirendi  pontként  kíván  megtárgyalni.  További 
kiegészítésként az "Előterjesztés a Faluház felújításához kapcsolódóan projekthitelhez kapcsolódó  
egyéb  kötelezettségvállalásokról  szóló  79/2014.  (VI.19.)  KT  határozat  kiegészítéséről"  kéri 
megtárgyalni. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Előterjesztés Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról civil szervezetek 

részére
 Előterjesztés  a  Faluház  felújításához  kapcsolódóan  projekthitelhez  kapcsolódó  egyéb 



kötelezettségvállalásokról szóló 79/2014. (VI.19.) KT határozat kiegészítéséről

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:

94/2014. (VIII.28.) 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

[1. napirendi pont]

Előterjesztés Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Szarvák Imre: az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A napirendi pont ismertetéséhez átadja a 
szót dr. Kovács Kornél jegyzőnek.

dr. Kovács Kornél: az októberi önkormányzati képviselők és polgármester választásának feltétele az 
augusztus 31-ig történő Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. A jelöltek személyére a 
HVI vezetője tesz javaslatot. Egy új tag beavatását javasolja Kalóné Csekő Adrienn védőnő helyett 
Káplár-Péntek Mónika családsegítő személyében. A további jelöltek már évek óta közreműködnek a 
választásokban. Közli továbbá, hogy az SZSZB tagok választására a szeptember 11-i Képviselő-
testületi ülésen kerül sor.

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  van-e  további  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem lát,  szavazásra 
bocsátja elsőként Találtné Kovács Erzsébet személyének megválasztásáról szóló javaslatot.

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:

95/2014. (VIII.28.) KT határozat

Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság tagjának 
Találtné Kovács Erzsébet, Jászalsószentgyörgy Délibáb út 6. szám alatti lakost megválasztja.

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



4.) Találtné Kovács Erzsébet, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra  bocsátja  Bajzáth Attila  személyének HVB taggá történő választásáról 
szóló javaslatot.

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:

96/2014. (VIII.28.) KT határozat

Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság tagjának 
Bajzáth Attila, Jászalsószentgyörgy Liget út 12. szám alatti lakost megválasztja.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja Simon Károly személyének HVB taggá történő választásáról 
szóló javaslatot.

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:

97/2014. (VIII.28.) KT határozat

Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság tagjának 
Simon Károly, Jászalsószentgyörgy Dózsa György út 17/A. szám alatti lakost megválasztja.

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

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Tóth  Annamária  személyének  HVB  póttaggá  történő 
választásáról szóló javaslatot.



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:

98/2014. (VIII.28.) KT határozat

Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi  XXXVI.  törvény  23.  §-ban  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Helyi  Választási  Bizottság 
póttagjának Tóth Annamária, Jászalsószentgyörgy Bacsó B. út 28. szám alatti lakost megválasztja.

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

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Káplár-Péntek  Mónika  személyének  HVB  póttaggá  történő 
választásáról szóló javaslatot.

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:

99/2014. (VIII.28.) KT határozat

Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi  XXXVI.  törvény  23.  §-ban  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Helyi  Választási  Bizottság 
póttagjának  Káplár-Péntek  Mónika,  Jászalsószentgyörgy  Irinyi  út  11/A.  szám  alatti  lakost 
megválasztja.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Káplár-Péntek Mónika, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: felkéri eskütételre az újonnan megválasztott HVB tagokat, póttagokat.

Eskütétel.

Eskütételt követően Találtné Kovács Erzsébet, Bajzáth Attila, Simon Károly, Tóth Annamária és  
Káplár-Péntek Mónika elhagyták az üléstermet.



[2. napirendi pont]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
(szóbeli tájékoztató)

Szarvák  Imre: tájékoztatja  a  tisztelt  képviselőket,  hogy  augusztus  23-án  a  VII.  Családi  napon 
megtörtént a felújított Vadas Csárda épületének átadása, melyet a rendezvényre látogatók nyílt nap 
keretében  egész  nap  megtekinthettek.  Rendkívül  pozitív  visszajelzések  érkeztek  és  nagy 
érdeklődésnek örvendett az új szálláshely. Az üzemeltetési- és használatbavételi engedélyeket még 
várjuk. A szolgáltatáshoz kapcsolódó tarifákról lehetne beszélni. Véleménye szerint több opció áll a 
leendő bérlők rendelkezésére attól  függően, hogy csak terasz vagy az alsó tér,  esetleg az egész 
épület, avagy szállás vagy rendezvény céljából kívánják igénybe venni az épületet. Elképzelése az 
árakat  tekintve  a  hasonló  szálláshelyek  tarifáinak  fele.  Az  épület  gondnokának,  a  beérkező 
foglalások adminisztrálására és kapcsolattartónak Vadkerti Katalint nevezte ki. Közli továbbá, hogy 
a  szálláshely  szolgáltatás  komolyságára  való  tekintettel  az  igénybevételért  mindenképp előzetes 
kaukció letételére  fogja kötelezni  a  vendégeket.  A szolgáltatások részletes díjszabásáról  bővebb 
tárgyalást  az engedélyek megléte után tervez lefolytatni.  Megemlíti továbbá, hogy a Vízimalom 
épületének felújítása elkezdődött és a lovarda kialakítása is folyamatban van, melynek a jövőhéten 
már a tetőszerkezetét kezdik építeni. A belvizes projekt ütemterv szerint halad, már csak két utca, a 
Rákóczi  és  az  Árpád  út  vízelvezető  rendszerének  felújítása  van  hátra,  ezt  követően  már  csak 
finomítások,  javítások következnek.  Jelenleg  a  Nagyérnél  és  a  Csontos  tónál  folynak a  kotrási 
munkálatok. Az Építő úti gödör kotrását csak ezek befejezését követően kezdik el.  A beruházás 
befejezésének  határideje  november  21.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése  az 
elhangzottakkal  kapcsolatban?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  a  tájékoztatóban 
foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a tájékoztatóban foglaltakat 

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

100/2014. (VIII.28.) 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

[3. napirendi pont]

Előterjesztés vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról civil szervezet részére

Szarvák  Imre: a  Községi  Polgárőrségtől  érkezett  kérelem,  mely  szerint  vissza  nem  térítendő 
támogatást  igényelnek  a  községi  falubusz  közbeszerzési  eljárás  ügyvédi  díjára,  200.000  Ft 



összegben, mivel ez nem elszámolható költség a pályázaton keretében. Megkérdezi,  hogy van-e 
kérdés? 

Koczka László: jogosnak tartja a követelést és a fent említett közbeszerzési díj átvállalását, mivel a 
leendő falubusz mindenképpen a község érdekeit fogja szolgálni.

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:

101/2014. (VIII.28.) KT határozat

Vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról a Községi Polgárőrség részére

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Községi  Polgárőrség  részére 
200.000.- Ft, azaz Kettőszáz-ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a Községi 
Polgárőrség által benyújtott, 8657883700 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelemhez 
kapcsolódó gépjármű beszerzés ügyében szükségessé vált,  azonban a pályázat keretében el nem 
számolható közbeszerzési eljárás ügyvédi díjának átvállalására.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  megállapodás 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. szeptember 22.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Községi Polgárőrség képviseletében: Zsoldi Lajos elnök, Helyben
5.) Pénzügy, Helyben
6.) Irattár, Helyben

Előterjesztés visszatérítendő támogatás nyújtásáról civil szervezet részére
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák  Imre: az  Ifjúsági  Egyesület  által  pályázat  útján  elnyert,  35.000.000.-  Ft-ból 
vendégszállássá  átalakított  Vadas  csárda  projekthoz  kapcsolódóan  2.500.000.-  Ft  összegű 
visszatérítendő támogatás megítélését javasolja az Ifjúsági Egyesület részére, a pályázatban el nem 
számolható, időközben felmerült egyéb költségek és projektmenedzsment díjának kiegyenlítéséhez, 
melyet  az  Egyesület  a  szálláshely  szolgáltatás  keletkező  bevételeiből  vissza  fog  fizetni  az 
önkormányzat  részére.  Megkérdezi,  hogy van-e  kérdés  az  elhangzottakkal  kapcsolatban?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, 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:

102/2014. (VIII.28.) KT határozat

Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület részére

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Ifjúsági 
Egyesület  részére  legfeljebb  2.500.000.-  Ft,  azaz  Kettőmillió-ötszázezer  forint  összegű 
visszatérítendő  támogatást  nyújt  az  Egyesület  által  pályázat  útján  35.000.000.-  Ft-ból 
vendégszállássá átalakított Vadas csárda épületén elvégzett, pályázat keretében el nem számolható 
kiadások határidőn belüli kiegyenlítése miatt.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  megállapodás 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. szeptember 22.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Ifjúsági Egyesület képviseletében: Vörös Judit elnök, Helyben
5.) Pénzügy, Helyben
6.) Irattár, Helyben

Előterjesztés vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról civil szervezet részére
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: ugyancsak az Ifjúsági Egyesület részére kéri az összesen 1.000.000.- Ft vissza nem 
térítendő  támogatás  megítélését,  mely  a  Vadas  Csárda  projekt  kapcsán  keletkezett  projekthitel 
költségeiből,  a  beruházás  során végrehajtott  banki  tranzakciókból,  pénzügyi  műveletek  díjaiból. 
Megkérdezi van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, 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:

103/2014. (VIII.28.) KT határozat

Vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról a Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület részére

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Ifjúsági 
Egyesület részére 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást 
nyújt az Egyesület által sikeres pályázat útján megvalósított „A jászalsószentgyörgyi Vadas parkban 
egyéb  szálláshely  és  kapcsolódó  szolgáltatások  kialakítása”  című projekt  kapcsán  keletkező 
projekthitel miatti és egyéb banki tranzakciós díjak átvállalására.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  megállapodás 
aláírására.



Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. szeptember 22.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Ifjúsági Egyesület képviseletében: Vörös Judit elnök, Helyben
5.) Pénzügy, Helyben
6.) Irattár, Helyben

[4. napirendi pont]

Előterjesztés  a Faluház felújításához kapcsolódóan projekthitelhez  kapcsolódó egyéb 
kötelezettségvállalásokról szóló 79/2014. (VI.19.) KT határozat kiegészítéséről
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: a napirendi pont ismertetéséhez átadja a szót dr. Kovács Kornél jegyzőnek.

dr. Kovács Kornél: ez egy friss hír, mely szerint a Jász-Takarékszövetkezet kéri a korábbi 79/2014. 
(VI.19.)  KT  határozat  kiegészítését  a  következő  pontokkal:  először  is  jóvá  kell  hagynia  a 
Képviselő-testületnek  a  Takarékszövetkezet  hitelfelvételre  vonatkozó  ajánlatát,  nyilatkozni  kell 
arról,  hogy  az  Önkormányzat  a  visszaigényelt  Áfa  összegét  a  felvett  hitel  törlesztésére  fogja 
fordítani, jóvá kell hagynia az Önkormányzat háromoldalú megállapodásának megkötését az OTP-
vel és a Jász-Takarékszövetkezettel, valamint nyilatkozni kell arról, hogy az Önkormányzat az Áfa 
pozíciójáról folyamatosan tájékoztatni fogja a Takarékszövetkezetet.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel jelentkezőt nem lát, 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

104/2014. (VIII.28.) KT határozat

Faluház  felújításához  kapcsolódóan  projekthitelhez  kapcsolódó  egyéb 
kötelezettségvállalásokról szóló 79/2014. (VI.19.) KT határozat kiegészítéséről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 79/2014. (VI.19.) KT 
határozatát az alábbiakkal:
- a Takarékszövetkezet hitelfelvételre vonatkozó ajánlatát elfogadja,
- az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az Áfa visszaigénylés teljesülését követően a Faluház 
fejlesztésével  kapcsolatban  visszaigényelt  Áfát  a  hiteltörlesztésre  fordítja  és  az  önerő 
finanszírozását teljes összegben megfizeti,
-  háromoldalú  megállapodást  köt  az  OTP-vel  és  a  Jász-Takarékszövetkezettel  a  támogatás 
átutalásának biztosításához,
-  az  Önkormányzat  köteles  az  Áfa  pozíciójáról  folyamatosan  tájékoztatni  a  Jász-
Takarékszövetkezetet.



Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Vigh Miklós
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


