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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

109/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
110/2014 Napirend elfogadásáról
111/2014 Az önkormányzat tulajdonában lévő HJUMZ munkagép értékesítéséről
112/2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
113/3014 Jászalsószentgyörgy közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, a közbiztonság 

javítására tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
114/2014 A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
115/2014 Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  költségvetésének I.  félévi  

teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
116/2014 Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról
117/2014 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz kapcsolódó pályázati kiírás elfogadásáról
118/2014 Jászalsószentgyörgy Község vízi közműveinek Gördülő fejlesztési tervének 

elfogadásáról
119/2014 Kempó Karate Klub kérelméről



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  szeptember  15-én,  a  Vadas 
Vendégházban  (5054  Jászalsószentgyörgy,  Vadas  park  1542/3  hrsz.)  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,
dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője,
Tóth Dániel r. főhadnagy, Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: a  rendhagyó helyszínen tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket  és  külön köszönti  a 
rendőrség delegáltjait. Megállapítja, hogy az ülés teljes létszámmal határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária 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:

109/2014. (IX.15.) 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 a Kempó Karate Klub kérelmével, majd kéri a kiküldött 
napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Beszámoló  Jászalsószentgyörgy  közbiztonságának  2013.  évi  helyzetéről,  a  közbiztonság 

javítására tett intézkedésekről
 Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról
 Beszámoló Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről
 Előterjesztés csatlakozásról a 2015. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  község  vízi  közműveinek  gördülő  fejlesztési  terve 

elfogadásáról
 Előterjesztés a Kempó Karate Klub kérelméről



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:

110/2014. (IX.15.) 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]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: tájékoztatja  a  tisztelt  képviselőket  a  folyamatban  lévő  beruházások  aktuális 
helyzetéről.  Ezt  követően  felhatalmazást  kér  a  tisztelt  Képviselő-testülettől  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő, rég használaton kívül helyezett, a Hivatal udvarában található HJUMZ típusú 30 
éves  traktor,  munkagép  értékesítéséhez,  tekintettel  arra,  hogy az  elmúlt  időszakban  több vételi 
ajánlat  is  érkezett.  A szóban  forgó  eszköz  megvizsgálását  követően  kiderült,   hogy  már  nem 
érdemes felújítani, reális ára gyakorlatilag a vas árában mérhető. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 
kifogása a traktor "verseny keretében" történő értékesítésével kapcsolatban?  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:

111/2014. (IX.15.) KT határozat

Az önkormányzat tulajdonában lévő HJUMZ munkagép értékesítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szarvák  Imre 
polgármestert,  hogy  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  30  éves  HJUMZ  típusú  árokásó 
munkagépet annak reális értékén, az ajánlattevők versenyeztetésével eladja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

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



Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a két ülés közötti összefoglalóban elhangzottakat.

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:

112/2014. (IX.15.) 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

[2. napirendi pont]

Beszámoló Jászalsószentgyörgy közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, a közbiztonság 
javítására tett intézkedésekről

Szarvák  Imre: az  írásos  beszámolót  előzetesen  mindenki  megkapta.  Ahogyan a  benne  szereplő 
statisztikai  mutatókról  leolvasható,  településünkön  javuló  tendencia  érvényesül  napjainkban  a 
közbiztonság  terén,  melyhez  véleménye  szerint  nagyban  hozzájárult  az  elmúlt  évben  pályázati 
forrásból  megvalósított,  közintézmények  riasztórendszerrel,  térfigyelőkamera  rendszerrel  történt 
kiépítése  is.  Megkérdezi,  hogy  a  beszámolóval  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a beszámolóban foglaltakat 

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

113/2014. (IX.15.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, a közbiztonság javítására tett  
intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  község 
közbiztonsági  helyzetéről,  a  közbiztonság  javítása  érdekében  tett  intézkedésekről  2013.  című 
rendőrségi beszámolót elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jászberényi Rendőrkapitányság, 5100 Jászberény Hatvani út 1.
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben



[3. napirendi pont]

Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról

Szarvák Imre: az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

114/2014. (IX.15.) KT határozat

A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjaira tett javaslatot és azt a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 24. §-a 
szerint az alábbiak szerint elfogadta:

3. sz. szavazókör: Községi Könyvtár Jászalsószentgyörgy, Fő út 70/b.
Tag: Berényi Jenőné

4. sz. szavazókör: Általános Iskola Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1.
Póttag: Szaszkóné Gajdos Julianna
Póttag: Limbóczki Jánosné

Nemzetiségi szavazókör: Civil Szervezetek Háza Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.
Póttag: Lajkó Anikó
Póttag: Seres Tiborné

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: HVI-vezető, polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) HVI-vezető, Helyben
3.) Berényi Jenőné, Helyben
4.) Szaszkóné Gajdos Julianna, Helyben
5.) Limbóczki Jánosné, Helyben
6.) Lajkó Anikó, Helyben
7.) Seres Tiborné, Helyben
8.) Irattár, Helyben

[4. napirendi pont]

Beszámoló Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I.  
félévi teljesítéséről

Szarvák Imre: a tisztelt képviselők előzetesen megkapták a tájékoztatót, melynek kiegészítéseként 



elmondja, hogy időarányosan jó a teljesítés és úgy tűnik, hogy év végéig nem lesznek likviditási 
gondok. Jelen beszámoló a 2014. június 30-i állapotot tükrözi. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a beszámolóban foglaltakat 

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

115/2014. (IX.15.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  költségvetésének  I.  félévi  
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Községi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítményéről szóló beszámolót elfogadta.

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

[5. napirendi pont]

Előterjesztés csatlakozásról a 2015. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz

Szarvák Imre: írásos előterjesztés előzetesen mindenki megkapta. Továbbra is támogatni kívánja a 
tanulni vágyó fiatalokat annak ellenére, hogy nagyon sok település már évek óta nem csatlakozik a 
fent  megnevezett  ösztöndíjpályázathoz.  Az  inflációhoz  mérten,  még  ha  kis  léptékben  is,  de 
megpróbál igazodni a keretösszeg tekintetében, összesen 840.000.- Ft kerül elkülönítésre a 2015. 
évi költségvetésben e célból.

dr.  Kovács  Kornél: a  központilag  kiadott  pályázati  kiírásban  szereplő  jogosultsági  szintet, 
"hátrányos  helyzetet"  a  csatlakozni  kívánó  illetékes  önkormányzatok  feladata  meghatározni,  de 
ennek mértéke nálunk nincs konkrétan lefektetve. A több éves gyakorlat az, hogy aki pályázik, az 
részesül támogatásban.

Szarvák Imre: két határozathozatal szükséges. Az egyik, magáról a csatlakozásról, a másik pedig a 
pályázati kiírás elfogadásáról. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, más javaslat? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

116/2014. (IX.15.) KT határozat

Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról



Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  csatlakozási 
szándékát a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.
Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a "Csatlakozási nyilatkozat" aláírására és megküldésére.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a pályázati felhívás elfogadásáról szóló javaslatot.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

117/2014. (IX.15.) KT határozat

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz kapcsolódó pályázati kiírás elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pályázati kiírást ("A" típusú és 
"B" típusú) elfogadja és a mellékelt tartalommal október 3-án közzéteszi.

A pályázatok támogatására a 2015. évi költségvetésben 840.000.- Ft, azaz nyolcszáznegyvenezer 
forint előirányzat tervezését kell biztosítani.

Határidő: mellékletben foglaltak szerint
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

[6. napirendi pont]

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Község vízi közműveinek Gördülő fejlesztési tervéről

Szarvák Imre: az írásos tervet előzetesen mindenki megkapta. A TRV Zrt. munkatársai állították 
össze, ennek elkészítése előírás előírás. Módosítására bármikor lehetőség van. Azt tartalmazza, amit 
halaszthatatlanul el kell végezni a közeljövőben. Forrása vagy önerőből vagy - amennyiben adott a 
lehetőség - pályázati forrásból. Megkérdezi, hogy a leírtakkal kapcsolatban van-e kérdés? Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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



118/2014. (IX.15.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy Község vízi közműveinek Gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  TRV  Zrt.  által 
Jászalsószentgyörgy Községi vízi közműveinek Gördülő fejlesztési terv címen készített tanulmány 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben
3.) TRV Zrt. Szolnok
4.) Irattár, Helyben

[7. napirendi pont]

Előterjesztés a Kempó Karate Klub kérelméről

Szarvák  Imre: a  Faluház  felújítása  miatt  közel  három  hónapra  a  kempósok  és  a  zumbások 
elveszítették  a  gyakorló,  edző  helyszínüket.  Ez  ügyben  már  egyeztetett  az  általános  iskola 
igazgatójával  a  potenciális  helyszínként  szolgáló  tornaterem  igénybevételének  lehetőségéről. 
Lehetséges megoldásként született javaslat alapján a felújítás teljes időtartama alatt a tornaterem fog 
a sportok helyszínéül szolgálni. A a szóban forgó, heti rendszerességgel igénybe vett teremhasználat 
miatt  felmerülő  terembérleti  díjat  az  önkormányzat  átvállalja  és  megfizeti  a  fenntartónak. 
Megkérdezi, van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

119/2014. (IX.15.) KT határozat

Kempó Karate Klub kérelméről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kempó Karate Klub kérelmében 
foglaltak alapján úgy határoz, hogy  a "Faluház külső-belső átalakítása" projekt befejeztéig, azaz 
legkésőbb 2014. novemberéig a Fő út 78. szám alatti Egri Főegyházmegye fenntartásában és  az 
Önkormányzat  tulajdonában  lévő  Tornaterem  épületének  heti  egyszeri  használatáért  felmerülő 
bérleti  díj  összegét  (3000.-/óra)  átvállalja  a  Kempó  Karate  Klubtól  a  folyamatos  sport  edzés 
biztosítottsága érdekében és megfizeti a fenntartónak. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben
3.) Kempó Karate Klub, Helyben
4.) Pénzügy, Helyben
5.) Irattár, Helyben



Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 18.10 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

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


