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

24/2014

A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott, hangfelvétellel 
rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

164/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
165/2014 Napirend elfogadásáról
166/2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
167/2014 A település katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
168/2014 A Községi Könyvtár és Faluház  tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
169/2014 A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2013-2014. évi nevelési évéről szóló 

beszámoló elfogadásáról
170/2014 Az önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében  

tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról készített beszámoló 
elfogadásáról

14/2014. (XII.12.) Önkormányzati Rendelet 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. 
(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

171/2014 A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
172/2014 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 

munkatervének elfogadásáról
173/2014 Jász Takarékszövetkezetnél lévő betétről rendelkezés 
174/2014 Fedett kerékpártároló építéséről a Fő út 92. sz. alatti Orvosi Rendelő udvarán
175/2014 Tavasz út 1. szám alatti ingatlan bontásának ügyéről



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  december  11-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,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László önkormányzati képviselők, 
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vigh Miklós  bizottsági tagok,
Sándor Erzsébet igazgató - Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény,
Pogányné Gál Judit vezető - Községi Könyvtár,
Jenei Sándor - Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
Varga Pál - RNÖ elnök-helyettes,
Szabó Lászlóné,
Tóth Lászlóné,
Litkei Sándorné,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Kátai Lajos és Feketéné Laczlavik Ildikó 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:

164/2014. (XII.11.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Feketéné  Laczlavik  Ildikó  és 
Kátai Lajos személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: a meghívóban kiküldött napirendi pontok cseréjére tesz javaslatot. A két ülés közötti 
tájékoztatót  követően  a  település  katasztrófavédelmi  helyzetéről  szóló  beszámolót  kéri 
megtárgyalni. 

Feketéné Laczlavik Ildikó: a napirend kiegészítésére tesz javaslatot, az "Egyebek" keretében a Fő út 
92. szám alatt lévő Orvosi Rendelő udvarán fedett kerékpártárolók kialakításáról kér tárgyalni.



Szarvák  Imre: elfogadja  a  javaslatot,  a  továbbiakban  a  kiküldött  napirend  kiegészítésére  tesz 
javaslatot.  Az  "Egyebek"  keretében  Takarékbetétszámla  feloldásáról; fedett  kerékpártároló  
kialakításáról,  valamint  önkormányzati  tulajdonú,  Tavasz  út  1.  szám alatti  ingatlan  bontásáról  
szóló előterjesztéseket  kéri  napirendre venni.  Zárt  ülés  keretében  díszkivilágítás  támogatásáról;  
rendezvény  támogatásáról;  jutalomról  való  rendelkezésről;  gyermekek  átmeneti  gondozása  
működési  feltételeinek  megteremtési  feltételeiről;  Vízmű  Kft.  ügyvezetőjének  megbízatásáról;  
nyilatkozat  adásáról  az  MNV  Zrt.-nek;  tag  delegálásáról  a  JSzSzT  Társulási  Tanácsába.  
Megkérdezi, hogy van-e más hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az 
alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Beszámoló a település katasztrófavédelmi helyzetéről 
 Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház tevékenységéről,
 Beszámoló a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2013-2014. évi nevelési évéről
 Beszámoló  az  önkormányzat  adóügyi  tevékenységéről,  az  adóbevételek  teljesítése 

érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról
 Előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról
 Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
 Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkarendjének elfogadásáról
 Előterjesztés betétszámláról történő rendelkezésről
 Egyebek:

- Előterjesztés fedett kerékpártároló kialakításáról az Orvosi Rendelő udvarán
- Előterjesztés önkormányzati tulajdonú, Tavasz út 1. szám alatti ingatlan bontásáról

Zárt ülés:
 Előterjesztés díszkivilágítás támogatásáról
 Előterjesztés rendezvény támogatásáról
 Előterjesztés jutalom betervezéséről 2015. évre
 Előterjesztés   a  gyermekek  átmeneti  gondozása  működési  feltételeinek  megteremtési 

lehetőségéről         
 Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Kft.  ügyvezetői  igazgatói  megbízás  

meghosszabbításáról
 Nyilatkozat adásáról a Községháza hasznosítására vonatkozóan az MNV Zrt.-vel kötött  

megállapodás alapján
 Előterjesztés polgármester delegálásáról a JSzSzT Társulási Tanácsába 

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:

165/2014. (XII.11.) 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, hogy a Községi Önkormányzat a napokban 5,5 
millió  forint  értékben  nyert  pályázatot  a  térfigyelő  kamerarendszer  korszerűsítésére.  További  6 
millió forintot ÖNHIKI pályázat útján, melyből a lakossági hulladékfizetési hátralékot és a 70 év 
feletti lakosok hulladékszállítási díjának átvállalását tudja fedezni. Elmondja, hogy a tegnapi napon 
aláírásra  került  az  Ivóvízminőség-javító  projekt  kivitelezőjével  kötött  vállalkozási  szerződés, 
hamarosan elkezdődnek a beruházási munkálatok. Fontosabb események között kiemeli a december 
6-án,  immáron  második  alkalommal  megrendezett,  ezúttal  is  nagy  sikernek  örvendő  "Angyali 
érintés" koncertet, egyúttal megköszöni a szervezők alapos munkáját. Ezúton tisztelettel meghívja a 
megjelenteket  a  december  23-án  megrendezésre  kerülő  "Mindenki  karácsonya"  rendezvényre. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?

Koczka László: érdeklődik, hogy a szociális tűzifa támogatással kapcsolatban közzétett pályázati 
felhívásra érkeznek-e a kérelmek?

Szarvák Imre: elmondja, hogy a pályázatok folyamatosan érkeznek a lakosság részéről. A 206 erdei 
m3-nyi tűzifa még nem érkezett meg, de a megrendelés és a szállítási szerződés már aláírásra és 
megküldésre került a szolnoki NEFAG-nak. Megkérdezi, van-e más hozzászólás? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

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

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

166/2014. (XII.11.) 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 a település katasztrófavédelmi helyzetéről 

Szarvák  Imre: köszönti  a  Katasztrófavédelem  képviselőjét,  megkérdezi,  hogy  az  előzetesen 
megküldött beszámolót kívánja-e szóban kiegészíteni?

Jenei  Sándor: nem  kívánja  kiegészíteni,  azonban  szívesen  válaszol  az  esetlegesen  felmerülő 
kérdésekre. 

Szarvák  Imre: amint  a  beszámolóból  kiderül,  rendkívüli  események  nem  történtek  az  elmúlt 



időszakban, ettől rosszabb éveket nem kíván a településnek. Elmondja, hogy idén a belvízelvezetés 
tekintetében egy százéves problémát sikerült megoldani a záportározók kotrásával és a legrosszabb 
állapotban lévő négy fő gyűjtőterület  felújításával.  Megkérdezi,  van-e kérdés? 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:

167/2014. (XII.11.) KT határozat

A település katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberényi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség tájékoztatóját és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2013. 
évi és a 2014. november 30-ig tartó tevékenységéről elfogadta.

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

[3. napirendi pont]

Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház tevékenységéről

Szavák  Imre: köszönti  Pogányné  Gál  Juditot,  a  Községi  Könyvtár  Müller  Attiláné  nyugdíjba 
vonulását  követően megválasztott  vezetőjét.  Megkérdezi,  hogy kívánja-e szóban kiegészíteni  az 
előzetesen megküldött beszámolót?

Pogányné Gál Judit: nem kívánja kiegészíteni, azonban szívesen válaszol a kérdésekre. 

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  ezidáig  a  könyvtári  szolgáltatások  voltak  túlsúlyban,  azonban  a 
Faluház  épületkorszerűsítésére  irányuló  beruházás  befejeztével  sokkal  inkább a közművelődésre 
szeretné fektetni a hangsúlyt, mindenképpen a Faluházra összpontosítva. Megkérdezi, hogy van-e 
kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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:

168/2014. (XII.11.) KT határozat

A Községi Könyvtár és Faluház  tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Községi  Könyvtár  és 
Közművelődési  Intézmény  2013.  évi  közművelődési  feladatainak  ellátásáról  szóló  beszámolót 
elfogadta.



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

[4. napirendi pont]

Beszámoló a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2013-2014. évi nevelési évéről

Szarvák Imre: köszönti Sándor Erzsébet intézményvezető asszonyt. Megkérdezi, hogy az előzetesen 
megküldött beszámolót kívánja-e szóban kiegészíteni?

Sándor Erzsébet: köszönti a megjelenteket, a beszámoló kiegészítéseként közli, hogy a bölcsőde 
jelenleg 11 fővel  üzemel,  egy szabad hely van,  amit  próbál mielőbb feltölteni.  Elmondja,  hogy 
évről-évre folyamatosan csökken az óvodások létszáma és ez a csökkenő tendencia várhatóan a 
jövő évben fog tetőzni.

Koczka László: nem a beszámolóhoz kapcsolódóan ugyan, de fontosnak ítéli megemlíteni, hogy 
reggelente,  mikor  a  szülők  többnyire  autóval  tömegesen  viszik  a  gyerekeket  az  óvodába  elég 
veszélyes  a  közlekedés  a  szűk  utcán  a  parkolóhelyek  hiánya  miatt.  További  veszélytényező  a 
gyermekek  szempontjából  a  Rákóczi  út  átmenő  forgalma  különösen  a  reggeli  órákban. 
Kezdeményezi, hogy a Képviselő-testület keressen megoldást a problémákra.

Szabó Lajosné: javasolja, hogy az iskolához hasonlóan az óvodához is legyen állítva a Rákóczi úti 
kereszteződéshez egy-egy polgárőr legalább a reggeli érkezés, illetve a hazaindulás idejére.

Sándor Erzsébet: javasolja egy gyalogosátkelőhely felfestését az érintett kereszteződés mellett.

Szarvák  Imre: ígéretet  tesz  arra,  hogy  meg  fogja  vizsgálni  a  lehetőségeket  és  mindenképpen 
megoldást találni a problémákra.  Megkérdezi,  van-e további kérdés? 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:

169/2014. (XII.11.) KT határozat

A Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény  2013-2014.  évi  nevelési  évéről  szóló  
beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény 2013-2014. évi nevelési évéről készített beszámolót elfogadta..

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



5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: 10 perc szünet megtartását rendeli el.

Sándor Erzsébet, Varga Pál, Jenei Sándor, Pogányné Gál Judit, Szabó Lászlóné, Tóth Lászlóné és  
Litkei Sándorné elhagyták az üléstermet.

Szünet után.

[5. napirendi pont]

Beszámoló  az  önkormányzat  adóügyi  tevékenységéről,  az  adóbevételek  teljesítése  
érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról

Szarvák Imre: a beszámolót előzetesen mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy a benne foglaltakkal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése?

dr.  Kovács  Kornél: elmondja,  hogy  az  Önkormányzatnak  lehetősége  van  települési  adó 
bevezetésére,  lehetne  a  gazdákat,  termőföldeket  is  megadóztatni.  Például  az  elmúlt  évben több 
településen emelték a kommunális adót. Az Önkormányzat finanszírozását tekintve, a jövőt illetően 
nem fog javulni a helyzet, mivel megszigorították az önkormányzati támogatásokat.

Szarvák Imre: nem javasolja új helyi adók bevezetését és a jelenlegi adóterhek emelését sem, amíg 
ilyen magas a vízdíj.  Véleménye szerint egy új adónem bevezetése már meghaladná a lakosság 
teherbíró  képességét.  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:

170/2014. (XII.11.) KT határozat

Az  önkormányzat  adóügyi  tevékenységéről,  az  adóbevételek  teljesítése  érdekében  tett  
intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról készített beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  adóügyi 
tevékenységéről,  az  adóbevételek  teljesítése  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az  adóbevételek 
felhasználásáról készített beszámolójában foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Kerekesné Nagy Ildikó adóügyi előadó, Helyben
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben

[6. napirendi pont]



Előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

Szarvák Imre:  elmondja,  hogy a költségvetési rendelet  módosítására az év közbeni módosítások 
átvezetése,  költség  előirányzatok  növelése  miatt  van  szükség.  Megkérdezi,  hogy  a  rendelet-
tervezetben  foglaltakkal  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja.

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:

14/2014. (XII.12.) Önkormányzati Rendelet 

Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2014.  
(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(Az 14/2014. (XII.12.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[7. napirendi pont]

Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Szarvák Imre: az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése?

dr. Kovács Kornél: tájékoztatásul elmondja, hogy a 2015. évben következő három fő területre terjed 
ki  a  vizsgálat,  ezek:  a  Cifrapalota  Óvoda  működésének  ellenőrzése,  a  rendező  mérleg 
felülvizsgálata  és  a  Jászalsószentgyörgyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  működésének 
ellenőrzése.

Szarvák  Imre: megkérdezi  van-e  kérdés?  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:

171/2014. (XII.11.) KT határozat

A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  határozat  mellékletét  képező 
2015. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél, Helyben
3.) Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr 
3.) Képviselő-testület, Helyben
4.) Irattár, Helyben



[8. napirendi pont]

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi munkarendjének elfogadásáról

Szarvák Imre: az írásos előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. Megkérdezi, van-e valakinek 
más javaslata, kérdése a 2015. évi munkarend tervezettel kapcsolatban? 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:

172/2014. (XII.11.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  évi  
munkatervének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező 2015. évi munkatervét.
Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben

2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[9. napirendi pont]

Előterjesztés betétszámláról történő rendelkezésről

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  az  átvett  Víziközmű  Társulat  betéti  számláin  jelenleg  összesen 
11.059.116.- Ft betéti összeg van elhelyezve. Ez az összeg a Víziközmű társulati hitel visszafizetése 
után maradt az önkormányzatnál. Ezzel az összeggel a 2014. évi költségvetésben terveztünk, mint 
bevétellel. Sajnos a decemberi folyó kiadások finanszírozásához szükséges ennek a tartaléknak egy 
részét igénybe venni, másrészt az egyéb kintlévőségeink, elszámolt pályázati pénzeink késedelmes 
utalásai  miatt  a  likviditásunk  fenntartása  szempontjából  lényeges,  hogy  ez  a  pénzeszköz 
rendelkezésre álljon. A fentiek miatt szükségesnek ítéli, hogy kérjük a Jász Takarékszövetkezettől a 
betéti számlák felszabadítását és a rendelkezésre álló betét átutalását az önkormányzat költségvetési 
számlájára.  Megkérdezi,  hogy van-e  valakinek kérdése  az  elhangzottakkal  kapcsolatban?  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:

173/2014. (XII.11.) KT határozat

Jász Takarékszövetkezetnél lévő betétről rendelkezés 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  azzal  a  kéréssel  fordul  a  Jász 



Takarékszövetkezethez,  hogy  a  pénzintézetnél  vezetett  "Viziközmű  Jászalsószentgyörgy" 
elnevezésű  számlához  kapcsolódó  betéti  számlákon  lévő  11.059.116.-  Ft  összegű  forint  betétet 
felmondás miatt utalja át az önkormányzat költségvetési számlájára.

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

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

Egyebek:

[10.  napirendi pont]

Előterjesztés fedett kerékpártároló kialakításáról a Fő út 92. sz. alatti Orvosi Rendelő 
udvarán
(szóbeli előterjesztés)

Feketéné Laczlavik Ildikó: a lakosság kérését tolmácsolja, mely szerint nagy igény lenne a Fő út 92. 
szám alatt lévő Orvosi Rendelő épülete mellett egy fedett kerékpártároló létesítésére.

Szarvák Imre: támogatja a javaslatot, a megvalósításnak nem látja akadályát.  Megkérdezi, hogy 
van-e további 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:

174/2014. (XII.11.) KT határozat

Fedett kerékpártároló építéséről a Fő út 92. sz. alatti Orvosi Rendelő udvarán

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  lakossági 
kérelmeknek eleget téve, a Fő út 92. szám alatt lévő Orvosi Rendelő udvarára az önkormányzat 
munkatársai közreműködésével egy fedett kerékpártárolót épít.
Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a munkálatok levezénylésére.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2015. január 31.

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

[11.  napirendi pont]

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú, Tavasz út 1. szám alatti ingatlan bontásáról
(szóbeli előterjesztés)



Szarvák  Imre:  a  2013.  évben  Képviselő-testület  felhatalmazásával,  a  92/2013.  (IV.30.)  KT 
határozatban  foglaltak  alapján  önkormányzat  által  megvásárolt  lakóingatlan  bontására  tesz 
javaslatot  tekintettel  az  épület  megromlott  állapotára.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek 
ellenvetése? 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:

175/2014. (XII.11.) KT határozat

Tavasz út 1. szám alatti ingatlan bontásának ügyéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  2013.  évben  az 
önkormányzat által megvásárolt Tavasz út 1. szám alatti, 1357. Hrsz-ú ingatlan lebontásához. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  bontási  munkálatok 
koordinálására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

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

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


