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

mutatója.

149/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
150/2014 Napirend elfogadásáról
151/2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
13/2014. (XI.28.) Önkormányzati Rendelet 

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
152/2014 A Jászalsószentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról
153/2014 Önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítéséről
154/2014 Könyvvizsgáló megbízásáról
155/2014 "Jászalsószentgyörgy ivóvízminőség-javító  projekt"  című fejlesztés  megvalósítási  

szakaszában generál kivitelező feladat ellátása tárgyú közbeszerzés lezárásáról, az  
eljárás eredményének megállapításáról

156/2014 Jászladány nagyközség várossá nyilvánításáról
157/2014 A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő Haszonkölcsön 

szerződés jóváhagyásáról
158/2014 Munkáért Kenyeret Szociális Szövetkezet kérelméről
159/2014 A XXI. Jász Világtalálkozó időpontjának kitűzéséről
160/2014 A XXI. Jász Világtalálkozóval kapcsolatos Szervezőbizottság létrehozásáról
161/2014 A 2015. évi Jászkapitány személyének jelöléséről



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,
Koczka László önkormányzati képviselők, 
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Balázs Béla RNÖ elnök,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Nagy Kálmán,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Varga Pál RNÖ elnök-helyettes,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti  a megjelenteket.  Megállapítja,  hogy az ülés határozatképes. Kátai  Lajos 
képviselő  jelezte  távolmaradásának  okát.  Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  Jakusné  Vámos  Mária  és 
Koczka László 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:

149/2014. (XI.27.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jakusné Vámos Mária és Koczka 
László személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák  Imre: a  napirendi  pontok  cseréjét  kéri:  "A természetben  nyújtott  szociális  célú  tűzifa 
támogatás  jogosultsági  feltételeiről"  szóló   önkormányzati  rendelet  megtárgyalását  követően  a 
"Jászalsószentgyörgyi  Roma Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  Együttműködési  megállapodás  
felülvizsgálatáról" szóló  előterjesztést  kéri  megtárgyalni  az  elnök úr  jelenlétére  való  tekintettel. 
Kéri napirendre venni az "Egyebek" keretében: a Jászladány polgármesterétől érkezett megkeresést, 
,"Előterjesztést  a  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kötendő  Haszonkölcsön  
szerződés jóváhagyásáról", majd a  "Munkáért Kenyeret Szociális Szövetkezet kérelmét", illetve a 
"XXI. Jász Világtalálkozó időpontjának kitűzéséről, Szervezőbizottság felállításáról és a 2015. évi  
Jászkapitány  személyének  jelöléséről  szóló  javaslat  elfogadásáról"  kapcsolatos  szóbeli 
előterjesztést.



Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:
 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  "A  természetben  nyújtott  szociális  célú  tűzifa  támogatás  jogosultsági 

feltételeiről" szóló  önkormányzati rendelet elfogadásáról
 Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
 Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű eladásáról
 Előterjesztés könyvvizsgáló megbízásáról
 Előterjesztés  a  "Jászalsószentgyörgy  Ivóvízminőség-javítási  projekt"  kivitelezőjének 

kiválasztásáról
 Egyebek:  

-  Előterjesztés Jászladány nagyközség várossá nyilvánításáról
-  Előterjesztés  a  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kötendő  Haszonkölcsön 
szerződés jóváhagyásáról
-  Előterjesztés a Munkáért Kenyeret Szociális Szövetkezet kérelméről
-  Előterjesztés  a  XXI.  Jász  Világtalálkozó  időpontjának  kitűzéséről  és  Szervezőbizottság 
felállításáról
- Előterjesztés 2015. évi Jászkapitány személyének jelöléséről
Zárt ülés:

 Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról
   Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról

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:

150/2014. (XI.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]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: tájékoztatja  a  tisztelt  képviselőket  a  folyamatban  lévő  beruházások  állapotáról. 
Elmondja,  hogy  a  malom  épület  felújítása  jelenleg  85  százalékos  befejezettségű,  várhatóan 
Karácsonyra  elkészül,  Szilveszterre  egy  bállal  egybekötött  átadót  tervez.  A megvalósult  belvíz 
projektnek a napokban kerül sor a műszaki átadására, az esetleges hibalista felvételére, Elmondja, 
hogy  a  garanciális  hibákra  10  millió  forint  van  bent  tartva.  A Faluház  felújítása  jelenleg  60 
százalékos  készültségű,  a  Lovarda  épülete  befejezettségét  tekintve  85  százalékos  szinten  áll. 
Tájékoztatja  továbbá  a  Képviselő-testületet,  hogy  az  idei  év  utolsó  Képviselő-testületi  ülésén, 
december  11-én  bejárást  tervez  a  megvalósult  és  folyamatban  lévő  projektek  helyszínein. 



Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?

Koczka  László: érdeklődik,  hogy  a  belvíz  projekt  munkálatai  kapcsán  tönkrement  útszakaszok 
felújítása meg fog-e valósulni a közeljövőben, különösképp a Liget út melletti szakaszra gondol.

Szarvák Imre: elmondja, hogy az eredeti állapotok visszaállítása benne van a pályázatban, ezért ez 
a közeljövőben mindenképpen meg fog valósulni. Megkérdezi, van-e további hozzászólás? Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban 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:

151/2014. (XI.27.) 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]

Előterjesztés  "A természetben  nyújtott  szociális  célú  tűzifa  támogatás  jogosultsági  
feltételeiről" szóló  önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák Imre: az előterjesztést és a rendelet-tervezetet előzetesen mindenki megkapta. Megkérdezi, 
hogy van-e hozzászólás?

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. Határozata alapján 
javasolja  a  rendelet-tervezetben  enyhíteni  a  jogosultsági  feltételeket  a  következők  szerint:  "a 
háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb  összegének  200  százalékát"  valamint  "egyszemélyes  háztartás  esetében  az  öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát". Kéri a javasolt módosításokat elfogadni.

Szarvák Imre: elfogadja  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát.  Elmondja,  hogy a  sikeres  pályázatnak 
köszönhetően hozzávetőleg 2000 mázsa fát kell szétosztani a BM rendelet alapján meghatározott 
feltételekkel. Javasolja, hogy az elnyerhető tűzifa mennyisége háztartásonként legfeljebb 2 erdei 
m3-ben legyen meghatározva.  Tájékoztat  továbbá, hogy a támogatások kiosztásának hangsúlyos 
része a logisztika. Tavaly az önkormányzat munkatársai felvágták és kiszállították a családokhoz a 
megítélt  tűzifát,  viszont  az  akkori  az  idén  nyert  mennyiségnek  csupán  töredéke  volt.  Ekkora 
mennyiség  feldarabolására  és  házhoz  szállítására  nincs  kapacitása  az  önkormányzatnak. 
Javaslatokat  kér  arra  vonatkozóan,  hogy  hogyan  lehetne  megoldást  találni  -  a  rászorulók 
kizsigerelése, magán fuvarozók beiktatása nélkül - a támogatások célba juttatásához. 

Dömők Istvánné: a háztartásonként adható tűzifa mennyiségét javasolja 2 erdei m3 helyett 2 m3-



ben meghatározni, mivel az is közel 14 mázsa tüzelőanyag támogatást jelent, nem elhanyagolható 
mennyiség. 

dr.  Kovács  Kornél: tekintettel  a  hatalmas  mennyiségre  javasolja,  hogy  a  beérkező  kérelmek 
elbírálása folyamatos legyen, mely a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe fog tartozni.

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e más javaslat?

Koczka László: javasolja, már a kérelem nyomtatványon feltüntetni, hogy lehetőség van a tűzifa 
támogatás egyéni átvételére és elszállítására, mely meggyorsítja a szállítás menetét és ezt mintegy 
választható opcióként meghirdetni, mivel időben mindenképpen előnyt élvez az, aki ezt maga meg 
tudja oldani.

Szarvák  Imre: összefoglalja  az  eddig  elhangzottakat:  a  háztartásonként  maximálisan  adható 
támogatás mértéke módosuljon 2 m3 -re, a jogosultsági feltételek a következők szerint változzak 
rendelet-tervezetben szereplő értékekhez képest: "a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát" valamint 
"egyszemélyes  háztartás  esetében  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  300 
százalékát", a szociális tűzifa igénylésének nyomtatványa egészüljön ki a következő (opcionális) 
nyilatkozattal,  mi  szerint  a  támogatott  vállalhatja  a  telepről  történő  tűzifa  elszállítását,  ezzel 
gyorsítva a folyamatot. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

13/2014. (XI.28.) Önkormányzati Rendelet 

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
(Az 13/2014. (XI.28.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[3. napirendi pont]

Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Szarvák Imre: pozitív hírként tájékoztatja a Képviselő-testületet,  hogy az újonnan megválasztott 
Jászalsószentgyörgyi RNÖ képviselő-testülete megkezdte munkáját. A közös együttműködés első 
lépéseként  a  Községi  Önkormányzat  közel  300.000.-  Ft  értékben  adott  át  használatra 
kéziszerszámokat, fűnyírókat, hogy ezzel is segítse az RNÖ által elindított "Tiszta udvar, rendes 
ház"  programot.  A  második  fázisban  az  önkormányzat  egy  iroda  helységet  tervez  átadni  a 
kisebbségi  önkormányzatnak,  ez  a  Petőfi  úton  lévő  volt  fogorvosi  rendelő,  melynek  hivatalos 
átadására  közösen  a  december  15-i  dátumot  tűzték  ki  a  napokban  megtartott  RNÖ Képviselő-
testületi ülésén. Megkérdezi, hogy a kiküldött írásos előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van-
e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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:

152/2014. (XI.27.) KT határozat

A  Jászalsószentgyörgyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  Együttműködési  
megállapodás felülvizsgálatáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgyi  Roma 
Nemzetiségi  Önkormányzattal  218/2014.  (XI.17.)  KT  határozatával  elfogadott  együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta és a megállapodás a tervezetben foglaltak szerint jóváhagyta.
 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  megújított  együttműködési 
megállapodás aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

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

[4. napirendi pont]

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű eladásáról

Szarvák  Imre: a  jelenlegi,  Renault  Master  típusú  falubusz  értékesítéséről  kér  döntést  hozni  az 
újonnan érkező Transporter  kisbusz miatt.  A kikiáltási  árát  a  pályázati  hirdetményben szereplő, 
bevizsgált érték szerint kéri megállapítani 2.838.000.- Ft-ban. Egy nyílt versenytárgyalás keretében 
kívánja az Önkormányzat értékesíteni a járművet, melyre licitálással lehet voksolni 30.000.- Ft-os 
licitlépcsővel. Az érdeklődők a pályázatokat 2015. január 31-ig nyújthatják be. Megkérdezi, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás?

Dömők Istvánné: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztésben foglaltak és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a hirdetmény-tervezetben foglaltak.

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:

153/2014. (XI.27.) KT határozat

Önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonban 
lévő Renault Master típusú kisbusz nyílt versenytárgyalás keretében történő értékesítéséről szóló 



javaslatot elfogadta, a kapcsolódó pályázati felhívás-tervezetet jóváhagyta.

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

[5. napirendi pont]

Előterjesztés könyvvizsgáló megbízásáról

Szarvák Imre: tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy az idén megvalósult „Komplex belterületi 
vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön”  című  pályázat  kapcsán  vált  szükségessé  könyvvizsgáló 
felkeresése, ugyanis az EU-s pályázatok mind előírják, hogy a beruházás befejeztével az egészet le 
kell auditálni. Elmondja, hogy erre a feladatra a projekt keretében 1.000.000.- Ft lett elkülönítve, 
teljes mértékben elszámolható költség. Elmondja, hogy Sába Auditor-tól kértek be árajánlatot, akik 
990.000.- Ft-ért elvégeznék a feladatot. Javasolja elfogadni az ajánlatot. Megkérdezi van-e kérdés, 
más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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:

154/2014. (XI.27.) KT határozat

Könyvvizsgáló megbízásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  SÁBA AUDITOR 
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (5000 Szolnok, Sólyom út 3/B, I/1.) a Jászalsószentgyörgy 
Községi  Önkormányzat  által  megvalósított  ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0020  azonosítószámon 
nyilvántartott,  "Komplex belterületi  vízrendezés  Jászalsószentgyörgyön (I.  ütem)" című pályázat 
teljes könyvvizsgálatának lebonyolításával összesen 990.000.- Ft + áfa, azaz bruttó 1.257.300.- Ft 
megbízási díjért, mely magában foglalja az alábbiakat:

 ellenőrzés  arra  irányulóan,  hogy  az  Európai  Uniós  és  hazai  jogszabályokat  a 
kedvezményezett betartotta-e;

 az  adott  projekt  lebonyolítására  kiadott  eljárásrend,  valamint  a  kiadott  kézikönyvek, 
útmutatók előírásait betartotta-e;

 minden projekttel kapcsolatos kiadás, költség bizonylattal alátámasztott-e;
 szerződéssel és teljesítési igazolással rendelkezik-e;
 minden  kiadás  pénzügyi  rendezése  megtörtént-e  a  támogatási  szerződésben  rögzített 

időszakon belül;
 a  pénzügyi  rendezés  bankkivonattal  és  pénztárbizonylattal,  teljesítési  igazolással 

alátámasztott-e;
 beruházásoknál, tárgyi eszközök beszerzésénél az eszköz fizikai meglétének ellenőrzése;
 a szolgáltatás tényleges megvalósulásának ellenőrzése.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  könyvvizsgálói  szerződés  aláírására  Szarvák  Imre 
polgármestert.



Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) SÁBA AUDITOR Kft. 5000 Szolnok, Sólyom út 3/B I/1.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

[6. napirendi pont]

Előterjesztés a "Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség-javítási projekt" kivitelezőjének  
kiválasztásáról

Szarvák Imre: tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy a Bíráló Bizottság a múlthéten pénteken 
ülést tartott, melyen megvizsgálták az ajánlatokat. Az augusztus 28-i ajánlattételi határidőig négy 
ajánlat érkezett be, nyílt közbeszerzés volt, bárki pályázhatott, aki fel tudott mutatni ilyen típusú 
referenciákat. Az akkori bontást követően a Bíráló Bizottság kiküldte a hiánypótlási felhívásokat, 
mely  kötelezettségének  összesen  egy  ajánlattevő  tett  eleget.  Megállapította,  hogy  a  benyújtott 
ajánlatok  közül  két  ajánlattevő  ajánlata  érvényes  és  két  ajánlat  érvénytelen.  A legkedvezőbb 
érvényes  ajánlat  a  Depona  Plusz  Kft.-től  érkezett  169.444.000.-  Ft  ajánlati  árral.  Elfogadásra 
javasolja a fenti cég megbízásáról szóló előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi, van-e valakinek 
kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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
Gál Zoltán: igen
Jakusné Vámos Mária: igen
Koczka László: igen

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

155/2014. (XI.27.) KT határozat

"Jászalsószentgyörgy  ivóvízminőség-javító  projekt"  című  fejlesztés  megvalósítási  
szakaszában  generál  kivitelező  feladat  ellátása  tárgyú  közbeszerzés  lezárásáról,  az  
eljárás eredményének megállapításáról

A Képviselő-testület
 megtárgyalta  és   név  szerinti  szavazással  egyhangúlag  elfogadta  az  "Egyösszegű  fix 

átalányáras  vállalkozási  szerződés  „Jászalsószentgyörgy  Ivóvízminőség  javítási  projekt” 
(KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092) FIDIC Piros könyv szerinti generál-kivitelezésére és kiviteli 



terv  készítésére”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  lezárásáról  és  az  eljárás  eredményének 
megállapításáról szóló előterjesztést,

 a nevezett közbeszerzési eljárásban elfogadja a DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft (4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.) ajánlattévő ajánlatát,

 meghatalmazza  a  település  Polgármesterét,  hogy  a  közbeszerzési  eljárásban  győztes 
DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, aláírja az „Egyösszegű 
fix átalányáras vállalkozási szerződés „Jászalsószentgyörgy Ivóvízminőség javítási projekt” 
(KEOP-1.3.0/09-11-2013-0092) FIDIC Piros könyv szerinti generál-kivitelezésére és kiviteli 
terv készítésére” tárgyú és megnevezésű vállalkozói szerződést. 

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Depona Plusz Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

[7. napirendi pont]

Előterjesztés Jászladány nagyközség várossá nyilvánításáról

Szarvák Imre: Jászladány polgármesterétől érkezett megkeresés, mi szerint Jászladány nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászladány várossá nyilvánítását kezdeményezi, megújítja a 
2011.  januárjában  benyújtott  pályázatát,  melyhez  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testületének támogató határozatát  kérik pályázatuk sikeres  benyújtásához.  Javasolja  a 
támogatás szavazását. 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:

156/2014. (XI.27.) KT határozat

Jászladány nagyközség várossá nyilvánításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Jászladány Nagyközség 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  kezdeményezését  Jászladány  nagyközség  várossá 
nyilvánításával kapcsolatban.

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



[8. napirendi pont]

Előterjesztés  a  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kötendő  
Haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról

dr.  Kovács  Kornél: a  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálatnak  a  Polgármesteri 
Hivatallal  kell  kötnie  egy  úgynevezett  haszonkölcsön  szerződést  a  Hivatal  épületében  Péntek 
Mónika családsegítő részére biztosított iroda helység kapcsán. Ehhez szükséges a Képviselő-testület 
hozzájárulása.

Szavák  Imre: megkérdezi,  van-e  valakinek  kérdése  az  elhangzottakkal  kapcsolatban?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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:

157/2014. (XI.27.) KT határozat

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő Haszonkölcsön szerződés  
jóváhagyásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  jóváhagyja  a 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat és a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
között  kötendő  Haszonkölcsön  szerződés  tervezetet  a  jelen  határozati  javaslat  mellékletében 
foglaltak szerint. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák Imre polgármestert,  hogy szerződő félként  aláírja  a 
Haszonkölcsön szerződést a Kölcsönadó képviselőjeként.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester,

Baginé  Gavaldik  Lívia  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  
intézményvezetője

Határozatról értesülnek:         1.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, Jászladány
2.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jászberény
3.) Jászladányi Polgármesteri Hivatal, Jászladány
4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5.) Irattár, Helyben

[9. napirendi pont]

Előterjesztés a Munkáért Kenyeret Szociális Szövetkezet kérelméről

Szarvák Imre: a Szövetkezet helyi kirendeltségvezető asszonya által írt levelet megkapták a tisztelt 
képviselők. Tanácsot kér, mert még nem látja tisztán a Szövetkezet működését, céljait, melyet egy 
Budapestről településünkre költözött család hozott létre és barátok, családtagok, ismerősök tartanak 
fenn.
Jakusné Vámos Mária: véleménye szerint a megkeresés jelenleg nem aktuális. Javasolja , hogy a 



kérelmező  a  civil  szervezetek  számára  2015  tavaszán  kiírásra  kerülő  pályázat  benyújtásával 
egyidejűleg ismételten fogalmazza meg igényeit.

Koczka  László: egyetért  az  előtte  elhangzottakkal,  mivel  összességében  a  Szövetkezet  is  a 
településen működő civil szervezetek közé tartozik és támogatásukról évente egy alkalommal, a 
pályázatok beérkezését követően dönt a képviselő-testület.

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás, vélemény? 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:

158/2014. (XI.27.) KT határozat

Munkáért Kenyeret Szociális Szövetkezet kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Munkáért  Kenyeret  Szociális 
Szövetkezet jászalsószentgyörgyi kirendeltségvezetője által megfogalmazott kérelemben foglaltakat 
elutasítja.  Ezzel  egyidejűleg  javasolja  a  2015.  év  márciusában,  "CIVIL  SZERVEZETEK 
TÁMOGATÁSA" elnevezésű, a településen tevékenykedő civil szervezetek számára kiírásra kerülő 
pályázati felhívásra történő pályázat benyújtását a Szövetkezet részéről.

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

[10. napirendi pont]

Előterjesztés a XXI. Jász Világtalálkozó időpontjának kitűzéséről és Szervezőbizottság 
felállításáról
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: elmondja,  hogy a  2015.  évi  világtalálkozó  időpontjának  meghatározását  hosszas 
egyeztetések  előzték  meg.  A  cél  az  volt,  hogy  lehetőleg  ne  ütközzön  más,  a  megyében 
hagyományosan megrendezendő eseménnyel. Az érsek úr számára is megfelelő dátumnak a július 
18-19-i hétvége bizonyult.  Elfogadásra javasolja a megjelölt időpontot. Megkérdezi, hogy van-e 
valakinek más javaslata? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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:



159/2014. (XI.27.) KT határozat

A XXI. Jász Világtalálkozó időpontjának kitűzéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  soron  következő, 
Jászalsószentgyörgyön megrendezésre kerülő 

XXI. Jász Világtalálkozó időpontjának 2015. július 18-19-ét tűzi ki.

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

Szarvák  Imre:  a  széleskörű,  körülbelül  10-15  millió  forintból  megvalósítandó  kétnapos 
programsorozat  minél  pontosabb  megszervezése  céljából  kezdeményezi  egy  szervezőbizottság 
felállítását,  mely  tagjainak  a  következő  személyeket  javasolja:  Talált  József,  Simon  Károly, 
Sopronyi Kitti, Pogányné Gál Judit, ifj. Gál Zoltán és Szarvák Imre. A további javaslatokat szívesen 
fogadja, várja a bizottságba a tisztelt képviselők jelentkezését is.

Koczka László: támogatja és elfogadásra javasolja a javaslatot.

Szarvák Imre: mivel több 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:

160/2014. (XI.27.) KT határozat

A XXI. Jász Világtalálkozóval kapcsolatos Szervezőbizottság létrehozásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a 
Jászalsószentgyörgyön  2015.  július  18-19-én  megrendezésre  kerülő  XXI.  Jász  Világtalálkozó 
programsorozatának összeállítása és szervezése céljából Szervezőbizottságot állít fel, mely tagjává 
a következő személyeket kéri fel:

Talált József,
Simon Károly,
Sopronyi Kitti,

Pogányné Gál Judit,
ifj. Gál Zoltán,
Szarvák Imre.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  Szervezőbizottság  üléseinek 
levezénylésére. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) Talált József, Helyben
4.) Simon Károly, Helyben



5.) Sopronyi Kitti, Helyben
6.) Pogányné Gál Judit, Helyben
7.) ifj. Gál Zoltán, Helyben
8.) Irattár, Helyben

[10. napirendi pont]

Előterjesztés 2015. évi Jászkapitány személyének jelöléséről
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák  Imre:  Talált  József  egykori  jászkapitány  személyét  javasolja  jelölni  a  tisztség  újbóli 
betöltésére.

Jakusné Vámos Mária: támogatja a javaslatot.

Szarvák  Imre:  megkérdezi,  hogy  van-e  más  vélemény?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja.

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:

161/2014. (XI.27.) KT határozat

A 2015. évi Jászkapitány személyének jelöléséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  évre  Jászkapitánynak 
Talált József személyét jelöli.

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

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Jakusné Vámos Mária Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


