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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

120/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
121/2014 Napirend elfogadásáról
122/2014 KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik energetikai fejlesztése című 

pályázat nyertes ajánlattevőinek kiválasztásáról
123/2014 Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  rendkívüli  önkormányzati  támogatás  

iránti igény benyújtásáról



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  szeptember  19-én,  a 
Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő 
út 53/A.) megtartott, hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária önkormányzati képviselők,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket  a  rendkívüli  ülésen.  Megállapítja,  hogy  az  ülés 
határozatképes.  Kátai  Lajos,  Koczka László és Vigh Miklós képviselők jelezték távolmaradásuk 
okát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Feketéné Laczlavik Ildikó és Dömők Istvánné személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

120/2014. (IX.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 napirend elfogadását az alábbiak szerint:
 Előterjesztés  a  KEOP-2014-4.10.0/F  Önkormányzatok  és  intézményeik  energetikai 

fejlesztése című pályázat nyertes ajánlattevőinek kiválasztásáról
Napirend kiegészítéseként kéri megtárgyalni a következőt:

 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  rendkívüli  önkormányzati 
támogatás iránti igény benyújtásáról

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

121/2014. (IX.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

[1. napirendi pont]

Előterjesztés  a  KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok  és  intézményeik  energetikai  
fejlesztése című pályázat nyertes ajánlattevőinek kiválasztásáról

Szarvák Imre: egy bruttó 150 millió forintos, 100 százalékos finanszírozású pályázatról van szó, 
mely a Rákóczi úti iskola, a Szent Imre iskola és a Tornaterem épületének energetikai fejlesztésére 
irányul.  Részletezve:  a  Rákóczi  úti  iskola  U alakú épületrészének hőszigetelése,  2  db új  kazán 
beüzemelése, thermo szelepek beépítésre a radiátorokba, új szivattyúk és napkollektorok beszerzése 
a  pályázat  keretében.  A Tornaterem  és  Szent  Imre  iskolarész  tekintetében  külső  hőszigetelés, 
mennyezetre hőszigetelő paplan borítás, nyílászárók cseréje és egy új fatüzelésű kazán beszerzése 
valósulna  meg.  Tájékoztatja  a  tisztelt  képviselőket,  hogy  a  támogatási  igény  benyújtásához 
szükséges  vállalkozási  szerződés  megkötése,  megléte  miatt  kiírt  felhívásra,  azaz  "feltételes 
közbeszerzési eljárásra" beérkezett ajánlatok bontása megtörtént a ma megtartott Bíráló Bizottsági 
ülésen,  ahol  született  egy  döntési  javaslat,  melyről  készült  egy  írásbeli  szakvélemény,  amit 
mindenki kézhez is kapott. Ez alapján a legelőnyösebb ajánlat a Creativ Energy Kft.-től érkezett. A 
beérkezett ajánlatok mind megfeleltek az előzetesen kiszabott feltételeknek, mindhárom vállalkozás 
tudott referenciákat felmutatni. Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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
Dömők Istvánné: igen
Feketéné Laczlavik Ildikó: igen
Jakusné Vámos Mária: igen

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

122/2014. (IX.19.) KT határozat

KEOP-2014-4.10.0/F  Önkormányzatok  és  intézményeik  energetikai  fejlesztése  című  
pályázat nyertes ajánlattevőinek kiválasztásáról

Az  Épületenergetikai  fejlesztés  Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzatánál  tárgyú 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Borsod-Bos Kft., a CreativEnergy Kft. és a P-
Kolor Kft. ajánlata érvényes.



2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Épületenergetikai fejlesztés Jászalsószentgyörgy 
Község Önkormányzatánál tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás során a nyertes Ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: CreativEnergy Kft.
Ajánlattevő székhelye: 3532 Miskolc, Miklós u. 8. fsz. 1.
Ajánlati ár: 99.386.935 nettó Ft

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Borsod-Bos Kft. (1214 Budapest, Erdősor u. 18. fsz. 1.)
5.) CreativEnergy Kft. (3532 Miskolc, Miklós u. 8. fsz. 1.)
6.) P-Kolor Kft. (3562 Onga, Hunyadi u. 16.)
7.) Irattár, Helyben

[2. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  rendkívüli  önkormányzati 
támogatás iránti igény benyújtásáról
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: idén is szeretnénk ÖNHIKI pályázat benyújtani, melyből Regio-Kom Társulás felé 
fennálló kötelezettségeinket kívánjuk kiegyenlíteni, ennek összege 11.665.000.- Ft, mely a 14/2003 
(XI.26.) önkormányzati  rendeletben foglaltak alapján a 70 év felettiek hulladékszállítási  díjának 
átvállalásából és a lakosság egy része által be nem fizetett hulladékszállítási díjakból adódik össze. 
Megkérdezi, az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, 
szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

123/2014. (IX. 19.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  rendkívüli  önkormányzati  támogatás  iránti  
igény benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  7/2014.  (I.  31.)  BM rendelet 
alapján  11.665.000.-  Ft  összegű támogatási  igényt  nyújt  be  a  helyi  önkormányzatok rendkívüli 
támogatására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül:     1.) MÁK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
(Szolnok, Liget út 6.)

4.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.



5.) Képviselő-testület tagjai, H.

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 13.30 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

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


