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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott, hangfelvétellel 
rögzített alakuló ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

127/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
128/2014 Napirend elfogadásáról
129/2014 A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
130/2014 A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
131/2014 A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
132/2014 A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
133/2014 A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról
134/2014 A Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról
135/2014 A Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról
136/2014 A Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról
137/2014 A Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról
138/2014 A Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról
139/2014 Civil szervezetekért és sportért felelős tanácsnok megválasztásáról
140/2014 Oktatásért és nevelésért felelős tanácsnok megválasztásáról
141/2014 Önkormányzati kommunikációért és települési marketingért felelős tanácsnok 

megválasztásáról
142/2014 Szavazásból történő kizárásról
143/2014 Alpolgármester jelöléséről
144/2014 Alpolgármester megválasztásáról
12/2014 (X.28.) Önkormányzati Rendelet 

Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, a bizottságok tagjai és a 
tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati 
rendelet elfogadásáról

145/2014 Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározásáról
146/2014 Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  október  27-én,  a 
Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő 
út 53/A.) megtartott, hangfelvétellel rögzített alakulóülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László önkormányzati képviselők, 
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Nagy Kálmán,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Tóth Dániel r.főhadnagy,
Találtné Kovács Erzsébet HVB elnök,
Bajzáth Attila HVB tag,
Tóth Lászlóné,
Litkei Sándorné
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket a Képviselő-testület alakuló ülésen. Megállapítja, hogy az 
ülés  teljes  létszámmal  határozatképes.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Gál  Zoltán  és  Koczka László 
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:

127/2014. (X.27.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Gál  Zoltán  és  Koczka  László 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri napirendre venni az "Egyebek" keretében dr. Kovács Kornél jegyző úr általi 
Tájékoztatás  a  köztartozásmentes  adózói  adatbázisba  történő  felvétel  rendjéről,  valamint 
Tájékoztatás  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségről.  Kéri  zárt  ülés  megtartását,  melynek 
keretében  kéri  megtárgyalni:  Előterjesztés  első  lakáshoz  jutók  támogatásáról,  valamint 
Előterjesztés  Arany János Tehetséggondozó programban való  részvételek  támogatásáról.  Kéri  a 
napirend elfogadását az alábbiak szerint:



  A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményről
 Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele
 A polgármester köszöntője
 Előterjesztés az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága tagjainak megválasztásáról
 Előterjesztés az Önkormányzat Településfejlesztési  Bizottsága tagjainak megválasztásáról
 Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról 
 Alpolgármester megválasztása titkos szavazással és eskütétele
 Előterjesztés  az  önkormányzati  képviselők,  bizottsági  elnökök,  a  bizottságok  tagjai  és  a 

tanácsnokok  tiszteletdíjáról  és  természetbeni  juttatásairól  szóló  önkormányzati  rendelet 
módosításáról

 Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról
 Előterjesztés alpolgármester jelölt elfogadásáról
 Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
 Egyebek: -  Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel 

rendjéről
-   Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

Zárt ülésen:
 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó programban való részvételek támogatásáról

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:

128/2014. (X.27.) 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]

 A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményről

Szarvák Imre: átadja a szót Találtné Kovács Erzsébetnek a Helyi Választási Bizottság elnökének, 
kéri ismertesse a választás eredményét.

Találtné  Kovács  Erzsébet: köszönti  a  megjelenteket,  ismerteti  a  választás  eredményét,  átadja  a 
megbízóleveleket.

[2. napirendi pont]

Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

Találtné Kovács Erzsébet: megkéri a képviselőket, tegyék le az esküt.



A képviselők eskütételére kerül sor.

Találtné Kovács   Erzsébet  : megkéri a polgármestert tegye le az esküt.

A polgármester eskütételére kerül sor.

[3. napirendi pont]

A polgármester köszöntője

Szarvák  Imre: gratulál  a  képviselőknek,  üdvözli  az  újonnan  megalakult  Képviselő-testületet. 
Összegzi a választási eredményeket, felvázolja a következő öt év feladatait.  Kihangsúlyozza, hogy 
a  jövőben  az  eddigieknél  nagyobb  figyelmet  kíván  fordítani  a  lakosság  felé  történő 
kommunikációra.  Szeretne  egy  úgynevezett  "véleményládát"  vagy  "panaszládát"  működtetni, 
melybe a lakosság építő kritikáit, véleményét várja. Elmondja továbbá - mivel Jászalsószentgyörgy 
elmozdult  a  turisztika irányába -  a  Lovarda,  a  Vízimalom, a  Vadas Vendégház egyre szélesebb 
körben történő hirdetése a jövőben az egyik legfontosabb feladat,  melyre új tanácsnoki tisztség 
megalakítását  is  javasolja.  Tájékoztatja  a  tisztelt  képviselőket,  hogy a következő öt  évről  szóló 
gazdasági  programot,  a  "harmadik"  programot  a  választásokat  követően  hat  hónapon  belül,  az 
eddigi irányvonalat rendszerezve fogja kidolgozni. Megköszöni a figyelmet. 

[4. napirendi pont]

Előterjesztés az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága tagjainak megválasztásáról

Szarvák  Imre: a  bizottság  tagjainak  megválasztásáról  szóló  előterjesztést  előzetesen  mindenki 
megkapta.  Elmondja,  hogy a Pénzügyi Bizottság minden tagjának megválasztásáról külön-külön 
határozathozatal szükséges. Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, más javaslata? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja  Dömők Istvánné 
önkormányzati  képviselő  személyéről  szóló  javaslatot   a  Pénzügyi  Bizottság  elnökévé  történő 
megválasztásáról.

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

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

129/2014. (X.27.) KT határozat

A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CLXXXXIX.  törvény  57.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján a

 Pénzügyi Bizottsága elnökének 

Dömők Istvánné

önkormányzati képviselőt megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben



2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Nem képviselő bizottsági tagok, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja Jakusné Vámos Mária  személyét,  mint a Pénzügyi Bizottság 
elnök- helyetteséül választásáról szóló javaslatot.

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

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

130/2014. (X.27.) KT határozat

A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CLXXXXIX.  törvény  57.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján a

 Pénzügyi Bizottsága elnök-helyettesének 

Jakusné Vámos Mária

önkormányzati képviselőt megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Nem képviselő bizottsági tagok, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja Kátai Lajos személyét, a Pénzügyi Bizottság tagjául választásáról 
szóló javaslatot.

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

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

131/2014. (X.27.) KT határozat

A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CLXXXXIX.  törvény  57.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján a

 Pénzügyi Bizottsága tagjának

Kátai Lajos

önkormányzati képviselőt megválasztotta.



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Nem képviselő bizottsági tagok, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Dr.  Tóth-Daru  Péter  személyét,  a  Pénzügyi  Bizottság  nem 
önkormányzati képviselő tagjának történő megválasztásáról szóló javaslatot.

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:

132/2014. (X.27.) KT határozat

A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CLXXXXIX.  törvény  57.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján a

 Pénzügyi Bizottsága kültagjának

Dr. Tóth-Daru Péter

személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Nem képviselő bizottsági tagok, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Vigh  Miklós  személyét,  a  Pénzügyi  Bizottság  nem 
önkormányzati képviselő tagjának megválasztásáról szóló javaslatot.

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:

133/2014. (X.27.) KT határozat

A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  57.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján a

 Pénzügyi Bizottsága kültagjának

Vigh Miklós

személyét megválasztotta.



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Nem képviselő bizottsági tagok, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Találtné Kovács Erzsébet: felkéri a Pénzügyi Bizottság újonnan megválasztott  két külsős tagját, 
hogy tegyék le az esküt.

A Pénzügyi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjainak eskütételére kerül sor.

[5. napirendi pont]

Előterjesztés  az  Önkormányzat  Településfejlesztési  Bizottsága  tagjainak  
megválasztásáról

Szarvák Imre: a személyek javaslatáról szóló előterjesztést írásban előzetesen megkapták a tisztelt 
képviselők.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása,  más  javaslata?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja Kátai Lajos, a bizottság elnökének megválasztásáról szóló 
javaslatot.

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

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

134/2014. (X.27.) KT határozat

A Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 

Településfejlesztési Bizottsága elnökének

Kátai Lajos

önkormányzati képviselőt megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Nem képviselő bizottsági tagok, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Koczka  László  Szabolcs  önkormányzati  képviselő,  a 
Településfejlesztési Bizottság elnök-helyettesének megválasztásáról szóló javaslatot.

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

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



135/2014. (X.27.) KT határozat

A Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 

Településfejlesztési Bizottsága elnök-helyettesének

Koczka László Szabolcs 

önkormányzati képviselőt megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Nem képviselő bizottsági tagok, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja ifj. Gál Zoltán önkormányzati képviselő, a Településfejlesztési 
Bizottság elnök-helyettesének megválasztásáról szóló javaslatot.

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

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

136/2014. (X.27.) KT határozat

A Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 

Településfejlesztési Bizottsága tagjának

ifj. Gál Zoltán

önkormányzati képviselőt megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Nem képviselő bizottsági tagok, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Zsoldi  Lajos,  a  Településfejlesztési  Bizottság  nem 
önkormányzati képviselő tagjának megválasztásáról szóló javaslatot.

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:

137/2014. (X.27.) KT határozat

A Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 

Településfejlesztési Bizottsága kültagjának

Zsoldi Lajos

személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Nem képviselő bizottsági tagok, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  Nagy  Kálmánt,  a  Településfejlesztési  Bizottság  nem 
önkormányzati képviselő tagjának megválasztásáról szóló javaslatot.

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:

138/2014. (X.27.) KT határozat

A Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 

Településfejlesztési Bizottsága kültagjának

Nagy Kálmán

személyét megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Nem képviselő bizottsági tagok, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Találtné Kovács Erzsébet: felkéri a Településfejlesztési Bizottság újonnan megválasztott két külsős 
tagját, hogy tegyék le az esküt.

A Pénzügyi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjainak eskütételére kerül sor.



[6. napirendi pont]

Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról 

Szarvák Imre: tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy a tanácsnokság egyszemélyes tisztség. A 
következő tanácsnokok megválasztását javasolja a következő területeken: a civil szervezetekért és 
sportért  felelős  tanácsnoknak  Koczka  László  Szabolcsot,  az  oktatásért  és  nevelésért  felelős 
tanácsnoknak  Jakusné  Vámos  Máriát  és  egy  új  tanácsnoki  tisztség  betöltésére  -  mely  az 
önkormányzati  kommunikációért  és  települési  marketingért  felelős  tanácsnok  -  Gál  Zoltánt 
javasolja megválasztani. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, más javaslata? 
Mivel jelentkezőt nem lát,  szavazásra bocsátja elsőként a civil  szervezetekért és sportért  felelős 
tanácsnok személyéről szóló javaslatot.

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

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

139/2014. (X.27.) KT határozat

Civil szervezetekért és sportért felelős tanácsnok megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  civil  szervezetekért  és  sportért 
felelős tanácsnoknak megválasztotta Koczka László Szabolcs önkormányzati képviselőt.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Koczka László Szabolcs, Helyben
3.) Jegyző, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az oktatásért és nevelésért felelős tanácsnok személyéről szóló 
javaslatot.

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

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

140/2014. (X.27.) KT határozat

Oktatásért és nevelésért felelős tanácsnok megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatásért és nevelésért felelős 
tanácsnoknak megválasztotta Jakusné Vámos Mária önkormányzati képviselőt.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Jakusné Vámos Mária, Helyben
3.) Jegyző, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az önkormányzati kommunikációért és települési marketingért 
felelős tanácsnok személyéről szóló javaslatot.



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

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

141/2014. (X.27.) KT határozat

Önkormányzati  kommunikációért  és  települési  marketingért  felelős  tanácsnok  
megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzati 
kommunikációért  és  települési  marketingért  felelős  tanácsnoknak megválasztotta  ifj.  Gál  Zoltán 
önkormányzati képviselőt.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) ifj. Gál Zoltán, Helyben
3.) Jegyző, Helyben

[7. napirendi pont]

Előterjesztés alpolgármester jelölt elfogadásáról

Szarvák Imre: az írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni, javasolja alpolgármesternek Feketéné 
Laczlavik Ildikó képviselőt. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, javaslat? 

Feketéné Laczlavik Ildikó: kéri kizárását a szavazásból.

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

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

142/2014. (X.27.) KT határozat

Szavazásból történő kizárásról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alpolgármester  jelölt 
elfogadásáról  szóló  előterjesztés  szavazásából,  személyes  érintettség  miatt  kizárja  Feketéné 
Laczlavik Ildikót.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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

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

143/2014. (X.27.) KT határozat



Alpolgármester jelöléséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó 
személyét elfogadja alpolgármester-jelöltnek. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Feketéné Laczlavik Ildikó, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben

[8. napirendi pont]

Alpolgármester megválasztása titkos szavazással és eskütétele

Szarvák Imre: az alpolgármester megválasztása következik titkos szavazással, melyet a Pénzügyi 
Bizottság elnöke bonyolít le. Szünet megtartását rendeli el, közben ülésezik a Pénzügyi Bizottság.

Szünet után.

Dömők  Istvánné: ismerteti  a  titkos  szavazás  eredményét.  A szavazás  érvényes  volt,  Feketéné 
Laczlavik Ildikó 6 igen szavazattal megválasztásra került, mint alpolgármester.

144/2014. (X.27.) KT határozat

Alpolgármester megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó 
személyét alpolgármesternek megválasztotta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Feketéné Laczlavik Ildikó Helyben Fő út 43/a
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben

Találtné Kovács Erzsébet: felkéri Feketéné Laczlavik Ildikót, tegye le az esküt.

Az alpolgármester eskütételére kerül sor.

Feketéné Laczlavik Ildikó: megköszöni minden képviselőnek a bizalmat, külön köszönetet mond a 
község  lakosságának,  hogy  ennyi  szavazatot  kapott  tőlük.  A polgármesterrel  és  a  képviselő-
testülettel együttműködve folytatja a munkáját.

[9. napirendi pont]

Előterjesztés az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, a bizottságok tagjai és 
a  tanácsnokok  tiszteletdíjáról  és  természetbeni  juttatásairól  szóló  önkormányzati  
rendelet elfogadásáról

Szarvák Imre: az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta, melyből leolvasható, hogy a tervezet 
szerint  a  tiszteletdíjak  összege  az  inflációhoz  mérten  fog  emelkedni.  Megkérdezi,  hogy  van-e 
kérdés, hozzászólás, más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az önkormányzati 
képviselők,  bizottsági  elnökök,  a  bizottságok  tagjai  és  a  tanácsnokok  tiszteletdíjáról  és 
természetbeni juttatásairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.



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:

12/2014 (X.28.) Önkormányzati Rendelet 

Az  önkormányzati  képviselők,  bizottsági  elnökök,  a  bizottságok  tagjai  és  a  
tanácsnokok  tiszteletdíjáról  és  természetbeni  juttatásairól  szóló  önkormányzati  
rendelet elfogadásáról

(A 12/2014 (X.28.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[10. napirendi pont]

Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról

Szarvák Imre: felkéri dr. Kovács Kornél jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.

dr.  Kovács  Kornél:  tájékoztatásul  elmondja,  hogy  változott  az  1990.  évi  LXV.  helyi 
önkormányzatokról szóló törvény, az illetmény összegét a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  71.  §-a  határozza  meg,  mely  az  alapilletmény,  az 
illetménykiegészítés és a vezetői illetménypótlék összege, azaz összesen bruttó 448.726.- Ft. Ehhez 
jön még a bruttó 67.309.- Ft-ban meghatározott költségtérítés. Ezek alapján elmondható, hogy a 
polgármester  illetménye  az  előző  ciklushoz  képest  10  százalékkal  csökken  az  új  szabályozás 
alapján, a költségtérítése pedig 30 százalékkal. 

Szarvák Imre: 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 

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

145/2014. (X.27.) KT határozat

Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  71.  §-ban  foglaltakra  Szarvák  Imre 
polgármester  havi  illetményét  448.726.-  Ft  összegben,  költségtérítését  67.309.-  Ft  összegben 
határozza meg. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Magyar Államkincstár, Szolnok
4.) Jegyző, Helyben

[11. napirendi pont]



Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Szarvák Imre: felkéri dr. Kovács Kornél jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.

dr. Kovács Kornél: az alpolgármestereket megillető tiszteletdíjak összegét is jogszabály határozza 
meg,  ebből  kifolyólag  a  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíja  a  polgármester 
tiszteletdíjának  70-90  százaléka  lehet.  A pontos  összeg  meghatározására  a  Képviselő-testület 
jogosult.  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  alpolgármester  asszony  írásban  jelezte,  hogy  lemond  az  őt 
megillető  összegről  és  kérte,  hogy  tiszteletdíjának  összege  havi  60.000.-  Ft-ban  legyen 
megállapítva.

Jakusné  Vámos  Mária: tiszteletre  méltónak  tartja,  hogy  alpolgármester  asszony  lemond  az  őt 
megillető összegről.

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e más hozzászólás?

Kátai Lajos: havi 100.000.- Ft összegű tiszteletdíj megállapítását javasolja alpolgármester asszony 
részére.

Gál  Zoltán: megkérdezi,  hogy  településünkön  mi  tartozik  pontosan  az  alpolgármester 
feladatkörébe?

dr. Kovács Kornél: az alpolgármester feladatkörét az SZMSZ határozza meg. Lényegében mindaz, 
amivel a polgármester megbízza.

Szarvák Imre: támogatja alpolgármester asszony havi illetményének megemelését, amennyiben ő 
tudja vállalni, hogy ezzel arányosan több feladatot fog vállalni pozíciójából adódóan.

Jakusné Vámos Mária: nem ért egyet az alpolgármesteri illetmény "indokolatlan" megemelésével 
tekintettel  arra,  hogy  az  elmúlt  négy  év  eredményei  után  polgármester  úr  illetménye  központi 
szabályozás miatt csökken. Javasolja összevetni a polgármester feladatait az alpolgármester asszony 
teendőivel  és  a  ténylegesen  rábízott  feladatok  mennyiségével,  majd  ennek  értelmében  kéri 
újragondolni az előbbi javaslatot. 

Kátai  Lajos: egyetért  az  előtte  elhangzottakkal.  Beismeri,  hogy  elhamarkodott  kijelentést  tett. 
Visszavonja javaslatát az alpolgármesteri illetmény havi 100.000.- Ft-ra történő emeléséről. 

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

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

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

146/2014. (X.27.) KT határozat

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó 
alpolgármester  kérelmére  az  alpolgármesteri  tiszteletdíjat  havi  60.000.-  Ft  összegben  határozza 



meg.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján  lehetőség  van  arra,  hogy  kérelem  alapján  a  törvényben  meghatározott  tiszteletdíjnál 
alacsonyabb összegben kerüljön megállapításra az alpolgármester tiszteletdíja.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Feketéné Laczlavik Ildikó, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél, Helyben

[12. napirendi pont]

Egyebek:

Tájékoztatás a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel rendjéről

dr.  Kovács Kornél:  a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételre a méltatlanság, az 
állammal szembeni köztartozás kiszűrése miatt van szükség. A listán szereplő személyek státuszát a 
NAV minden hónapban felülvizsgálja. Amint valakinek az állammal szemben olyan kötelezettsége 
áll fenn, melyet 60 napon belül nem rendez, lekerül "köztartozásmentes" adózói adatbázis listájáról. 
Viszont  miután  tartozását  kiegyenlítette,  a  következő  hónap  felülvizsgálatát  követően 
automatikusan  vissza  is  kerül  az  adatbázisba.  Felkéri  a  képviselőket,  hogy  legkésőbb  2014. 
november  11-ig  kezdeményezzék  az  adatbázisba  történő  felvételüket  a  NAV  szolnoki 
kirendeltségén.

Szarvák Imre: képviselőtársai nevében is megköszöni a tájékoztatást.

Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

dr.  Kovács  Kornél: a  vagyonnyilatkozat-tételi  eljárásról  szóló  tájékoztatót  és  a  kitöltendő 
nyomtatványokat  megkapták  a  tisztelt  képviselők.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy 
megválasztásuktól számított 30 napon belül, legkésőbb november 11-ig mindenkinek le kell adnia a 
kitöltött,  csatolt  nyilatkozatokat.  Ezt  követően  minden  év  január  31-ig  vagyonnyilatkozatot 
kötelesek tenni. A sajátjukon kívül a velük közös háztartásban élő házastársnak vagy élettársnak, 
valamint  a  gyermekeknek  a  vagyonnyilatkozatát  is  szükséges  csatolni.  A  képviselők 
vagyonnyilatkozata továbbra is nyilvános, a hozzátartozóik nyilatkozata továbbra sem nyilvános. 
Kéri a határidő pontos betartását a nyilatkozattétellel kapcsolatban.

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése  a  tájékoztatóban  elhangzottakkal 
kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja. 

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

ifj. Gál Zoltán Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő



Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a

21/2014

A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. október 27-én megtartott, hangfelvétellel 
rögzített zárt ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

147/2014 Cserdiné Sándor Mónika és Cserdi Mihály első lakáshoz jutásának támogatásáról
148/2014 Földvári Csenge Arany János Tehetséggondozó programban való részvételéről



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  október  27-én,  a 
Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő 
út 53/A.) megtartott, hangfelvétellel rögzített zárt ülésén.

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

Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról

Szarvák  Imre: pozitív  hírként  közli,  hogy  ismét  érkezett  kérelem  első  lakás  vásárlására 
vonatkozóan, melyet mindenképpen jutalmazni kell. A fiatal pár a Hunyadi út 6. szám alatti, Vigh 
Attila féle ingatlant vásárolta meg 10.500.000.- Ft vételáron.  Tekintettel arra, hogy idén született 
gyermekük,  az  anya  jelenleg  GYES-en  van,  javasolja  300.000.-  Ft  támogatás  odaítélését  a 
kérelmezők számára. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? 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:

147/2014. (X.27.) KT határozat

Cserdiné Sándor Mónika és Cserdi Mihály első lakáshoz jutásának támogatásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó 6/2011. (IV.19.) számú 
Az  első  személyi  tulajdonú  lakás  vásárlásának,  építésének  támogatásáról  szóló  Önkormányzati 
Rendelet  alapján  Cserdiné  Sándor  Mónika  5054 Jászalsószentgyörgy,  Rákóczi  út  19.  és  Cserdi 
Mihály  5340  Kunhegyes,  Magyar  u.  12.  szám  alatti  lakosok  részére  300.000  .-  Ft,  azaz 
Háromszázezer  forint  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  az  önkormányzat  2014.  évi 
költségvetésében e célra elkülönített keretből.

Felelős: Szarvák Imre polgármester és dr. Kovács Kornél jegyző.
Határidő: 2014. november 15.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Cserdiné Sándor Mónika, Cserdi Mihály, Helyben Rákóczi út 19.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Pénzügy, Helyben
6.) Irattár, Helyben



Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó programban való részvételek támogatásáról

Szarvák Imre: Földvári Csenge, nyolcadik osztályos tanuló édesanyjától érkezett megkeresés, mely 
szerint gyermeke továbbtanulásához a leendő iskolája felé szükség van az önkormányzat Képviselő-
testülete  általi  elvi  támogató  nyilatkozatra,  határozatra.  Tavaly  is  érkeztek  már  ilyen  jellegű 
megkeresések, melyek mindegyikét támogatta a Képviselő-testület.  Megkérdezi, van-e valakinek 
kérdése? 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:

148/2014. (X.27.) KT határozat

Földvári Csenge Arany János Tehetséggondozó programban való részvételéről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Földvári Csenge 
nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Kis Edit) Jászalsószentgyörgy település képviseletében 
részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  tanuló  Arany  János  Tehetséggondozó  Programba  történő 
jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első 
helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

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

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

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 18:20 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

ifj. Gál Zoltán Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


