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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott, hangfelvétellel 
rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

1/2015 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
2/2015 Napirend elfogadásáról
3/2015 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
4/2015 A Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi  

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet további megtárgyalásáról
5/2015 A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes  

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
6/2015 A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes  

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
7/2015 Törvényességi felhívás megtárgyalásáról
1/2015 (II.13.) Önkormányzati rendelet 

A luxusadóról szóló 3/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről

8/2015 Hozzájárulás adásáról haszonkölcsön szerződések megkötéséhez
9/2015 A Renault Master típusú falubusz interneten keresztül történő hirdetéséről
2/2015 (II.13.) Önkormányzati rendelet 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2014.évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

3/2015 (II.13.) Önkormányzati rendelet 
Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  szervezeti  és  
működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  február  12-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,
Balázs Béla – RNÖ elnök,
Zsoldi Lajos  bizottsági tag,
Varga Pál - RNÖ elnök-helyettes,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy az  ülés  határozatképes.  Gál  Zoltán 
képviselő jelezte,  hogy késve fog érkezni.  Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dömők Istvánné és Kátai 
Lajos 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:

1/2015. (II.12.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömők Istvánné és  Kátai Lajos 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: a  kiküldött  napirend  kiegészítésére  tesz  javaslatot.  Az "Egyebek"  keretében egy 
újonnan  felbukkanó  2-es  tanya  körüli  földhasználati  kérdés  megtárgyalását,  valamint  zárt  ülés 
keretében egy lakossági fellebbezést kér napirendre venni. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak 
szerint:

• Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
• Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. 

évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
• Előterjesztés a REGIO-KOM Társulás Társulási Megállapodás módosítások elfogadásáról
• Előterjesztés törvényességi felhívások megtárgyalásáról
• Előterjesztés haszonkölcsön szerződések megkötéséről a Községi Polgárőrség Egyesülettel
• Előterjesztés a Renault Master típusú falubusz interneten keresztül történő hirdetéséről
• Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. 



évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
• Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti 

és működési szabályairól szóló 10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
• Előterjesztés lakossági megkeresésről a kettes tanyán átmenő út ügyében

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:

2/2015. (II.12.) 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  XXI.  Jász  Világtalálkozó  szervezése 
elkezdődött.  Jövőhéten  kedden  tartja  első  ülését  a  Szervezőbizottság,  melyre  ezúton  is  meghív 
mindenkit.  Ezen  túlmenően  elmondja,  hogy  az  elmúlt  hónapban  két  pályázatot  nyert  az 
önkormányzat: 21 millió forintot a napelem kiépítésére irányuló beruházás keretében, továbbá egy 
közfoglalkoztatási  pályázatot,  mely  a  helyi  sajátosságokon  alapuló  lovas  szolgáltató  centrum 
kialakításának  harmadik  ütemben  történő  elindítását  jelenti  március  1-jétől  újabb  46  fő 
foglalkoztatásával. A program célja a szolgáltató centrum még komplexebbé, komfortosabbá tétele 
lovaglópálya  megvilágításával,  a  lovasboxok  megfelezésével,  öltözőszekrények  készítésével, 
továbbá új programelemként az önkormányzati tórendszer halasítása közfoglalkoztatás keretében.

Jakusné Vámos Mária  :   érdeklődik, hogy mit kell halasítás alatt érteni, ki fogja ennek folyamatát 
koordinálni?

Szarvák Imre: természetesen szakemberek véleményét kikérve, azok segítségével lettek összeállítva 
az igények. A különböző tavak különböző funkciókat kapnak halasítás folyamán. Hosszabb távon 
ezek működtetését, felügyeletét közfoglalkoztatottak bevonásával kívánja megoldani. 

Koczka  László: köszöni  a  tájékoztatást.  Érdeklődik,  hogy  mikorra  várható  a  Faluház  projekt 
befejezése, előre láthatóan mikor kerül sor az átadásra?

Gál Zoltán képviselő megérkezett az ülésterembe.

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  Faluház  felújítására  irányuló  folyamatban  van  az  épület  még 
komplexebbé tétele érdekében, az átadás március végére várható. Tájékoztat továbbá, hogy jelenleg 
a Vízimalom épületének használatbavételi engedélyezési eljárása folyik. Tervezi, hogy március 7-



én,  nőnap  alkalmából  egy  átadóval  összekötött  ünnepséget  rendez  a  helyszínen,  melynek 
részleteiről  a  későbbiekben  fogja  tájékoztatni  a  képviselő-testületet.  Megkérdezi,  hogy  van-e 
valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? 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:

3/2015. (II.12.) 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 Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat és költségvetési szervei  
2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák Imre: a napirendi pont ismertetésére felkéri dr. Kovács Kornél jegyzőt.

dr.  Kovács  Kornél: az  egyes  szakfeladatokra  lebontott,  számszerűsített  terveket  tartalmazó 
táblázatokat mindenki megkapta, az összesítések még hiányoznak és láthatóan van több szakfeladat, 
melynek 2015. évre megítélt támogatásának mértékéről még nem érkezett információ. 

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  költségvetési  terv  része  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat 
költségvetésének tervezése, melyet szintén javasol megtárgyalni, jóváhagyni.

dr. Kovács Kornél: tájékoztatásul közli, hogy a nemzetiségi önkormányzat esetében a 2015. évre 
megítélt  feladatalapú  támogatás  mértékéről  még  nem érkezett  információ,  ennek  függvényében 
költségvetésük bevételi oldala három tételből áll össze. Kéri a Képviselő-testületet, hogy tárgyaljon 
az önkormányzati támogatás címén nyújtott összeg korábbi, 200.000.- Ft-ról 2015. évre 300.000.- 
Ft-ra történő emeléséről. 

Szarvák  Imre: kéri  támogatni  a  javaslatot  az  újonnan  megalakult  testület  eddigi  lelkes 
munkavégzésére  való  tekintettel,  továbbá  javasolja  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetési 
rendeletének a Polgármesteri Hivatal általi további, részletesebb kidolgozását, majd annak újbóli 
megtárgyalását. Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, 
szavazásra bocsátja.

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:

4/2015. (II.12.) KT határozat

A  Jászalsószentgyörgyi  Községi  Önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2015.  évi  
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet további megtárgyalásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgy  Községi 
Önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet-tervezetben 
foglaltakat  további  tárgyalásra  javasolja.  Kéri  a  Polgármesteri  Hivatal  szakfeladatainak 
kidolgozását, a 2015. évre irányuló költségvetésének tervezését. 

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

[3. napirendi pont]

Előterjesztés  a  REGIO-KOM  Társulás  Társulási  Megállapodás  módosítások  
elfogadásáról

Szarvák  Imre: az  előterjesztést  előzetesen  mindenki  megkapta.  Elmondja,  hogy  a  Társulási 
Megállapodást a tavalyi évben többször módosították, melyeket a minden tag település Képviselő-
testületének jóvá kell hagynia. Amint az látható, két határozathozatal szükséges. Megkérdezi, van-e 
valakinek  kérdése?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  elsőként  a  Társulási 
Megállapodás 2014. május 26-i módosításáról szóló határozati 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:

5/2015. (II.12.) KT határozat

A  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulás  módosítással  egységes  
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi  CLXXXIX.  törvény  88.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  REGIO-KOM 
Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulásnak  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2014. május 26. napján hozott 11/2014. (V.26.) számú 
határozatával  jóváhagyott  tartalommal  – a  mellékelt  írásbeli  előterjesztés  szerint  –  elfogadja  és 
jóváhagyja.  Az  önkormányzat  felhatalmazza  a  társulás  elnökét  az  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Társulási  Megállapodás  Magyar  Államkincstár  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Igazgatósága 
(5002, Szolnok Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló 
szervezet felé történő benyújtására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Jelen  határozat  egy  példányát  kiadományozni  rendeli  a  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális 



Szolgáltató Társulás részére. 

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határozatról értesülnek: 1.) REGIO-KOM Társulás, Jászberény

2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a Társulási Megállapodás 2014. november 26-i módosításáról 
szóló határozati 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:

6/2015. (II.12.) KT határozat

A  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulás  módosítással  egységes  
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi  CLXXXIX.  törvény  88.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  REGIO-KOM 
Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulásnak  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2014. november 26. napján hozott 23/2014. (XI.26.) 
számú határozatával  jóváhagyott  tartalommal   -  a  mellékelt  előterjesztés  szerint  -  elfogadja  és 
jóváhagyja.  Az  önkormányzat  felhatalmazza  a  társulás  elnökét  az  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 
Szolnok,  Liget  út  6.)  és  a  helyi  önkormányzatok  feletti  törvényességi  felügyeletet  gyakorló 
szervezet felé történő benyújtására, míg Dr. Knorr János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény, Dózsa 
György út 31.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás jogi képviselet ellátására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Jelen  határozat  egy  példányát  kiadmányozni  rendeli  a  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális 
Szolgáltató Társulás részére. 

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.



[4. napirendi pont]

Előterjesztés törvényességi felhívások megtárgyalásáról

Szarvák Imre: az előterjesztés ismertetésére felkéri dr. Kovács Kornél jegyzőt.

dr.  Kovács  Kornél: az  előterjesztést  és  a  Kormányhivataltól  érkezett  törvényességi  felhívásokat 
megkapták  a  tisztelt  képviselők.  Elmondja,  hogy  két  dologban  szükséges  a  mulasztásokról 
határozni. Az egyik a luxusadóról szóló 3/2006. (III.30.) számú önkormányzati rendelet hatályon 
kívül  helyezése,  a másik a jegyzőkönyvek késedelmes megküldése miatt  érkezett  törvényességi 
felhívás. 

Szarvák Imre: megkérdezi, 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 

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

7/2015. (II.12.) KT határozat

Törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztályától  érkezett  -  Törvényességi  felhívás 
jegyzőkönyv  késedelmes  beérkezése  tárgyú  -  levelében  leírtakat  tudomásul  vette,  tartalmát 
megalapozottnak  tartotta,  a  mulasztást  elismerte  és  a  jövőben  tartózkodik  a  hasonló  jellegű 
jogszabálysértések elkövetésétől.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a luxusadóról szóló 3/2006. (III.30.) számú rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet.

A 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:

1/2015. (II.13.) Önkormányzati Rendelet 

A  luxusadóról  szóló  3/2006.  (III.30.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  
helyezéséről
(Az 1/2015. (II.13.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)



[5. napirendi pont]

Előterjesztés  haszonkölcsön  szerződések  megkötéséről  a  Községi  Polgárőrség  
Egyesülettel

Szarvák Imre: az előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. Elmondja, hogy a Polgárőrség által 
pályázati úton nyert Volkswagen Transporter típusú kisbusz teljes pályázati anyagának MVH általi 
ellenőrzése a  tegnapi  napon megtörtént,  mindent  rendben találtak.  Megkérdezi,  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 

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

8/2015. (II.12.) KT határozat

Hozzájárulás adásáról haszonkölcsön szerződések megkötéséhez

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat 
a  Községi  Polgárőrség  Egyesülettel  haszonkölcsön-szerződést  kössön  a  1621435165 
azonosítószámú  támogatási  határozatban  szereplő  eszközökre,  a  1621435165  azonosítószámú 
támogatási  határozatból  a  riasztórendszerekre  vonatkozóan  és  a  1638619116  azonosítószámú 
támogatási határozatban szereplő gépjárműre és azok használatából eredő költségeket átvállalja a 
Polgárőrségtől. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  haszonkölcsön-szerződések 
aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. február 28.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Községi Polgárőrség Egyesület, Helyben

[6. napirendi pont]

Előterjesztés  a  Renault  Master  típusú  falubusz  interneten  keresztül  történő  
hirdetéséről
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: tájékoztatásul közli,  hogy a képviselő-testület  által  hozott  153/2014. (XI.27.) KT 
határozat és a kifüggesztett pályázati hirdetményben foglaltak alapján - mely szerint egyfordulós 
nyilvános  versenytárgyalás  keretében  kerül  meghirdetésre  az  önkormányzati  gépjármű  -  a 
pályázatok benyújtási határideje január 30-án lejárt. Sajnos egyetlen pályázat sem érkezett be, ezért 
javasolja  a  felhívás  eredménytelensége  miatt,  hogy  a  képviselő-testület  járuljon  hozzá  a 
vagyonrendeletben meghirdetett licitálásos eljárás mellőzéséhez és a gépjármű interneten keresztül 
történő meghirdetéséhez 2.800.000.- Ft-os eladási áron. 



Koczka László: javasolja, hogy amennyiben egy komoly érdeklődő ettől alacsonyabb áron kívánja 
megvásárolni-  legalább 2.500.000.-  Ft-ért  -  ne  kelljen  testületi  ülést  összehívni,  a  polgármester 
kapjon felhatalmazást az adás-vétel lebonyolítására. 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e további kérdés, észrevétel? 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:

9/2015. (II.12.) KT határozat

A Renault Master típusú falubusz interneten keresztül történő hirdetéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő  Renault  Master  típusú  falubusz  interneten  keresztül  eladásra  történő 
meghirdetéséhez bruttó 2.800.000.- Ft összegben. 
A 153/2014. (XI.27.) KT határozat alapján kiírt pályázati hirdetmény eredménytelensége miatt a 
Képviselő-testület  hozzájárul  a  vagyonrendeletben  szabályzott  egy  fordulós  nyilvános 
versenytárgyalás mellőzéséhez,  továbbá felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert  az adás-vétel 
lebonyolítására, amennyiben a gépjárművet 2.500.000.- Ft összeghatárig sikerül értékesíteni.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

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

[7. napirendi pont]

Előterjesztés  a Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  és  költségvetési  szervei  
2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: a rendelet-tervezetet - mely tartalmazza az átvezetéseket, korrekciókat - megkapták a 
tisztelt  képviselők.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

A 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:

2/2015. (II.13.) Önkormányzati Rendelet 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2014.évi  



költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
(Az 2/2015. (II.13.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[8. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  
szervezeti  és  működési  szabályairól  szóló 10/2013.  (IX.30.)  önkormányzati  rendelet  
módosításáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy az SZMSZ módosítás az alakuló ülésen kinevezett tanácsnokok, azok 
megváltozott  szerepkörei  miatt  vált  szükségessé.  Megkérdezi,  hogy van-e  valakinek kérdése  az 
előterjesztésben, rendelet-tervezetben foglaltakhoz? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

A 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:

3/2015. (II.13.) Önkormányzati Rendelet 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  szervezeti  és  
működési  szabályzatáról  szóló  10/2013.  (IX.30.)  számú  önkormányzati  rendelet  
módosításáról
(Az 3/2015. (II.13.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[9. napirendi pont]

Előterjesztés lakossági megkeresésről a kettes tanyán átmenő út ügyében

Szarvák Imre: elmondja, hogy az elmúlt napokban több gazda fordult hozzá a 2-es tanyán átmenő 
300 méteres betonút  ügye kapcsán,  melynek többségi  tulajdonosa az Agroszentgyörgy Kft.,  aki 
lezárta az utat az átmenő forgalom elől, így a gazdák jelenleg nem tudják megközelíteni földjeiket. 
Az érintett útszakaszban az önkormányzatnak is van tulajdonrésze, ami körülbelül 3-4 százalék, 
sajnos ez ebben az esetben nem mérvadó. A lakosságtól kapott információk szerint ezt az utat régen 
el lehetett kerülni, azonban amióta az Agroszentgyörgy Kft. új kerítést húzott fel, túl kevés a hely a 
telep  mellett  történő  elhaladáshoz.  Az  érintettek  azonban  arról  is  tájékoztatták,  hogy  volt  egy 
szóbeli  megállapodás  a  terület  tulajdonosa  és  az  érdekelt  gazdák  között,  mely  szerint  akik  az 
Agroszentgyörgy  Kft.  telephelyét  kettészelő  betonúton  keresztül  tudták  csak  földjeiket 
megközelíteni, mind kaptak kulcsot az úton történő áthaladáshoz. Ennek feltétele az volt, hogy a 
kaput minden esetben zárniuk kellett maguk után és amennyiben a gépek kerekei felhordták a sarat 
az útra,  azt  le kellett  takarítani.  Elmondásuk szerint  a vállalt  feltételeket  legtöbben teljesítették, 
azonban Szatmári Imre a napokban előzetes bejelentés nélkül lecserélte a lakatot a kapun, így mind 
pórul jártak. 

Kátai  Lajos: megkérdezi,  hogy mire megy,  mit  tudna elérni  az önkormányzat  a  3-4 százalékos 
tulajdonrészével?

Szarvák Imre: elmondja, hogy beszélt a tulajdonossal, aki megelégelte a gazdák hanyagságát és 
teljesen  elzárkózik  bármiféle  kompromisszumos  megoldástól.  Várja  a  Képviselő-testület  felől  a 



javaslatokat. Kéri, hogy gondolkodjanak a megoldáson, javasolja a következő ülésen visszatérni a 
problémára.

Szarvák Imre:  napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömők Istvánné Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


