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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

105/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
106/2014 Napirend elfogadásáról
107//2014 A KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és  intézményeik  energetikai  fejlesztése  

című pályázati felhívással kapcsolatban közbeszerzés megindításáról 
108/2014 Jászalsószentgyörgyi Kézilabda Szakosztály heti rendszerességű közösségi busz 

igénylésének kérelméről



Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-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,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Gál Zoltán bizottsági tagok,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Koczka László 
képviselő jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dömők Istvánné és Feketéné 
Laczlavik Ildikó 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:

105/2014. (IX.04.) 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: tájékoztatja  a   Képviselőket  hogy a ciklus  utolsó soros  Képviselő-testületi  ülése 
szeptember 15-én helyszíni bejárással egybekötve a Vadas csárdában kerül megrendezésre. Jelen 
ülésre  vonatkozóan  a  kiküldött  napirend  kiegészítéseként  kéri  megtárgyalni  a  Kézilabda 
Szakosztály közösségi falubusz rendszeres használata iránt kérelmét. Kéri a napirend elfogadását az 
alábbiak szerint:

 Előterjesztés  a  KEOP-2014-4.10.0/F  Önkormányzatok  és  intézményeik  energetikai 
fejlesztése című pályázati felhívással kapcsolatban közbeszerzés megindításáról 

 Előterjesztés a  Jászalsószentgyörgyi Kézilabda Szakosztály heti rendszerességű közösségi 
busz igénylésének 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:



106/2014. (IX.04.) 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  a  KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok  és  intézményeik  energetikai  
fejlesztése című pályázati felhívással kapcsolatban közbeszerzés megindításáról

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

Dr.  Kovács  Kornél: tájékoztatja  a  tisztelt  Képviselőket,  hogy egy "utolsó" KEOP-os pályázatot 
kívánnak benyújtani közintézmények energetikai fejlesztésére vonatkozóan, a támogatottság 100 
százalékos, vétek lenne kihagyni. A támogatott fejlesztések: épületek külső hőszigetelése, napelem, 
napkollektor, fa elgázosító kazán beüzemelése. A következő fejlesztéseket tervezzük: a Szent Imre 
iskola  épületén  nyílászárók  cseréjét,  központi  fűtés  korszerűsítését,  födém  szigetelését  és  a 
Tornaterem  épületében  a  fűtés  korszerűsítését,  homlokzatának  külső  szigetelését  és  napelemek 
kihelyezését. A rendelkezésre álló keret bruttó 150 millió forint, ennek konkrét elosztása még nincs 
kidolgozva. Pályázatot az Egri Főegyházmegye pályázatírójával szeretnénk elkészíttetni, azonban 
előzetesen el kell indítani a közbeszerzési eljárást,  mivel ez tíz plusz pontot jelent a pályázatok 
elbírálásakor.

Szarvák Imre: az elhangzottak kiegészítéseként megjegyzi, hogy a napokban Jászkisérre utazott egy 
megyei  szintű  konzultációra,  a  2015-2020-as  programozási  ciklus  TOP-os  programjainak 
egyeztetésére,  ahol  Jászalsószentgyörgynek  sikerült  az  elkövetkező  évekre  nézve  mintegy  280 
millió forintot lekötnie beruházásokra az EU-s pályázatok keretében. A teljes összegből 210 millió 
forintot kívánnak megpályázni egy melegvizes hőközpont kialakítására,  mellyel - amennyiben a 
fenti  pályázat  nem  nyer  -  megoldódna  többek  között  a  tornaterem,  általános  iskola  fűtésének 
korszerűsítése. A fennmaradó 70 millió forintból pedig a Rákóczi úton gyalogos és kerékpár út, 
valamint  a  Gyógyszertár  melletti  területen  parkoló  kialakítását  tervezik.  Megkérdezi,  hogy  az 
elhangzottakkal  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja a közbeszerzés megindításáról szóló előterjesztésben 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:

107/2014. (IX.04.) KT határozat

A Környezet  és  Energia  Operatív  Program  KEOP-2014-4.10.0/F azonosító  számú  
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával  kombinálva  a  konvergencia  régiókban  című  pályázaton  való  



részvételről 

1. Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  "Épületenergetikai 
fejlesztés  Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzatánál"  tárgyú  Kbt.  122/A.  §  szerinti 
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyta.

2. A Képviselő-testület a melléklet ajánlattételi felhívást és dokumentációt jóváhagyta.

3. A Képviselő-testület az eljárásban való részvételre az alábbi cégeket kéri fel:

I. Ajánlattevő neve: P-Kolor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 3562 Onga, Hunyadi u. 16.

II. Ajánlattevő neve: Wenger Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1185 Budapest, Munkács utca 32.

III. Ajánlattevő neve: Borsod-Bos Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1214 Budapest, Erdősor u. 18. Fsz/1.

4. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert,  hogy  a  közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület, Helyben
4.) P-Kolor Kft. (3562 Onga, Hunyadi u. 16.)
5.) Wenger Kft. (1185 Budapest, Munkács utca 32.)
6.) Borsod-Bos Kft. (1214 Budapest, Erdősor u. 18. Fsz/1.)
7.) Irattár, Helyben

[2. napirendi pont]

Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Kézilabda  Szakosztály  heti  rendszerességű  
közösségi busz igénylésének kérelméről

Szarvák Imre: a kézilabdásoktól érkezett kérelem falubusz rendszeres igénybevételére. Szeretnék, 
ha december közepéig minden pénteken rendelkezésükre bocsátanánk a falubuszt,  hogy vidékre 
tudjanak eljárni edzeni. Véleménye szerint nem reális a kérelmük, mivel az autó nem "menetrend 
szerinti" járat és nem "kisajátítható". Tény, hogy a helyi tornaterem nyáron zárva volt, de már az 
iskolai tanév kezdetétől - igaz, térítés ellenében de - újra igénybe vehető. Várja a véleményeket, 
javaslatokat.

Kátai Lajos: véleménye szerint a helyi sportolást  kell  támogatni,  nem pedig a jászberényi vagy 
jászapáti terembe fizetni a bérleti díjat, az utaztatás kapcsán felmerülő üzemanyagköltségről és a 
sofőr munkaidőn túl keletkező plusz óráiról nem is beszélve. 

Szarvák Imre: egyetért az előtte elhangzottakkal, kiegészítésként elmondja, hogy konkrétan sofőrt 
nem kértek a kisbuszhoz, viszont az önkormányzat felügyelet nélkül soha nem adja ki a járművet a 



kezéből.

Jakusné Vámos Mária: javasolja, hogy az önkormányzat támogassa a szakosztályt, azonban ne úgy, 
hogy heti rendszerességgel elhordja őket más településekre edzeni, hanem azzal, hogy átvállalja a 
tornaterem használatáért esedékes terembérleti díj megfizetését.

Szarvák Imre: támogatja a javaslatot. Megkérdezi van-e más hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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

5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

108/2014. (IX.04.) KT határozat

Jászalsószentgyörgyi Kézilabda Szakosztály heti rendszerességű közösségi busz igénylésének 
kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Kézilabda  Szakosztály  2014. 
szeptember  1-jén  benyújtott  közösségi  autóbusz  igénylés  iránti  kérelmének  ügyében  az  alábbi 
határozatot hozta:
- 2014. szeptember 5. napjától 2014. december 12. napjáig tartó heti egyszeri alkalommal (péntek 
17.30  órakor)  történő  Jászalsószentgyörgy  -  Jászapáti  -  Jászalsószentgyörgy  vagy 
Jászalsószentgyörgy  -  Jászberény  -  Jászalsószentgyörgy  útvonalon  a  heti  rendszerességű  fuvar 
biztosításának lehetőségét elutasítja.
- Ezzel egy időben felajánlja a Szakosztály számára, hogy heti két alkalommal - általuk kiválasztott, 
iskolával  leegyeztetett  időpontban  -  az  esedékes  bérleti  díjat  teljes  mértékben  átvállalva, 
térítésmentesen rendelkezésükre bocsátja a községi tornatermet a kézilabda edzések zökkenőmentes 
lebonyolítása céljából.  

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Kézilabda Szakosztály elnöke: Táboros Béla, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Pénzügy, Helyben
6.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 15:50 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

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


