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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2015. április 15-én megtartott, hangfelvétellel 
rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

18/2015 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
19/2015 Napirend elfogadásáról
20/2015 A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő szociális 

alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásáról
21/2015 Szociális alapszolgáltató központ létrehozásáról



Készült: a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  április  15-én,  a 
Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő 
út 53/A.) megtartott, hangfelvétellel rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Gál Zoltán,
Kátai Lajos,
Koczka László önkormányzati képviselők, 
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Balázs Béla – RNÖ elnök,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik Ildikó, Dömők Istvánné, Jakusné Vámos Mária képviselők jelezték távolmaradásuk okát. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gál Zoltán és Kátai Lajos személyét javasolja.

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

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

18/2015. (IV.15.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Gál  Zoltán  és   Kátai  Lajos 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri a kiküldött napirend elfogadását az alábbiak szerint:
 Előterjesztés hozzájárulás adásáról a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában 

működő szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásához

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

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

19/2015. (IV.15.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

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



[1. napirendi pont]

Előterjesztés  hozzájárulás  adásáról  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  
fenntartásában működő szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásához

Szarvák  Imre: az  írásos  előterjesztést  előzetesen  mindenki  megkapta.  Megkérdezi  Dr.  Kovács 
Kornél jegyzőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a leírtakat?

Dr.  Kovács  Kornél: összefoglalásként  elmondja,  hogy  a  csatlakozás  éves  szinten  csaknem 
1.612.000.-  Ft  összegű  pluszt  jelent  a  finanszírozásban,  ugyanis  az  állami  támogatás  mértéke 
társulásos feladatellátás esetén a házi segítségnyújtásnál 30 százalékkal, a szociális étkeztetésnél 10 
százalékkal  több,  mint  jelen  esetben.  Amennyiben  sikerülne  megoldani  az  időskorúak  nappali 
ellátását, az további 30 százalékos emelkedést jelentene.

Szarvák Imre: elmondja, hogy a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés jelenleg is működik a 
településen, melyet társulásos formában is el lehetne látni a jövőben. Véleménye szerint  a javaslat  
komolynak tűnik és hosszabb távon is működhet. Jelenleg az időskorúak nappali ellátása működési 
engedély hiánya miatt nem működhet. Az Egyház tulajdonában lévő Fő út 69. számú épület jelen 
állapotban alkalmatlan e célra, felújítása és átalakítása költséges és nagyon hosszadalmas folyamat 
lenne.  Tekintettel  arra,  hogy  a  napokban  elkezdődött  Vízmű  telep  felújítása  javasolja,  hogy  a 
beruházás  befejeztével  a  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Kft.  a  jelenlegi  Petőfi  úti  telephelyéről 
költözzön ki a Vízmű telepre és az eddigi irodájuk - volt orvosi rendelő - helyén legyen kialakítva 
egy szociális ellátó központ, ahol az idősek nappali intézményi ellátása mellett helyet kaphatna a 
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is. Az épület alkalmassá tételéhez nincs szükséges 
költséges  beruházásra,  egy  tisztasági  festésen  kívül  mindössze  mozgáskorlátozott  feljárót  és 
mozgáskorlátozott wc-t kell kialakítani. 

Koczka László: támogatja  a  javaslatot.  Megkérdezi,  hogy a  Vízmű kiköltöztetésével  a  jövőben 
hogyan lenne megoldott az ügyfélfogadásuk?

Szarvák  Imre:  elmondja,  hogy  helyet  kapnának  a  Polgármesteri  Hivatal  épületében,  a  Péntek 
Mónika  családsegítő  irodájában,  hiszen  ő  átköltözne  a  Petőfi  útra.  Megkérdezi,  van-e  további 
kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás fenntartásában működő szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásáról szóló 
előterjesztésben foglaltakat.

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

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

20/2015. (IV.15.) KT határozat

A  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  fenntartásában  működő  szociális  
alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásáról

I.
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jászsági 
Szociális Szolgáltató Társulás 2015. július 1-től önálló költségvetési szervként működő szociális 
alapszolgáltatást nyújtó intézményt alapítson. 
II.
Jászalsószentgyörgy  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntött  arról,  hogy  az 



önkormányzat szociális alapszolgáltatási ellátási kötelezettségei közül a házi segítségnyújtás és a 
szociális  étkeztetés  területén  2015.  július  1-től  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  által 
fenntartott, szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény útján kíván eleget tenni. Az önkormányzat 
vállalja a szolgáltatás településére eső pénzügyi hozzájárulásának teljesítését. 

Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek:    1.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai, székhelyükön
2.) Jászladányi Polgármesteri Hivatal, Jászladány
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok

Szarvák  Imre:  szavazásra  bocsátja  a  helyi  szociális  alapszolgáltató  központ  létrehozásának 
előkészítéséről szóló javaslatot.

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

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

21/2015. (IV.15.) KT határozat

Szociális alapszolgáltató központ létrehozásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Petőfi út 13/a. szám 
alatt lévő, volt orvosi rendelő épületének szociális alapszolgáltató központtá történő átalakításáról 
szóló javaslatot.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  az  épület  átalakításának 
előkészítéséhez az időskorúak nappali ellátásához szükséges feltételek megteremtése érdekében.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben
3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 14:35 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Gál Zoltán Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


