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Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én, 
a Polgármesteri Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
ülésén.

Jele vannak: Szarvák Imre polgármester
Dömők Istvánné
Feketéné Laczlavik Ildikó
Gál Zoltán
Koczka László önkormányzati képviselők
Vígh Miklós 
Sándor Erzsébet (Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény)
Kocza Imre (Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft.)
Balázs Béla elnök Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
dr. Kovács Kornél jegyző
Szolga Károlyné jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek  Dömők Istvánné és Gál Zoltán személyét javasolja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
döntéshozatalban részt vevő 4 fő – a javaslatban foglaltakat 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:

50/2015. (VI.25.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők 
Istvánné és Gál Zoltán   személyét elfogadta.

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

Szarvák  Imre: a  kiküldött  napirend  kiegészítését  kéri.  Kerüljön  napirendre  a  település 
sportfejlesztési koncepciója, valamint lakásfelajánlási kérelem zárt ülésen.
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

• Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
• Beszámoló a 2014. évi víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, üzemeltetési, 

működtetési és karbantartási tapasztalatokról
• Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2015.  évi  költségvetéséről  szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról
• Előterjesztés a „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatásáról
• Előterjesztés az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntető okirat 

elfogadásáról, Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapító okiratának elfogadásáról
• Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Helyi  esélyegyenlőségi 



programjának felülvizsgálatáról
• Előterjesztés a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról
• Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról – zárt ülésen
• Előterjesztés lakossági kérelemről

              A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
döntéshozatalban részt vevő 4 fő – a javaslatban foglaltakat 

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

51/2015. (VI. 25.) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

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

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

Feketéné Laczlavik Ildikó megérkezett az ülésre.

[1. napirendi pont]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: elmondta,  hogy a Jász Világtalálkozó szervezése folyamatos .  A lovarda átadásra 
került , vezetője július 1-től látja el feladatát. A napelemes pályázat megvalósult  150-200 kWh napi 
teljesítményre képes. 
Elmondta még hogy a Jász Világtalálkozóval kapcsolatban a hétfői nap folyamán megbeszélés lesz.
Szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 5 fő – a tájékoztatóban foglaltakat

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

52/2015. (VI.25.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

A  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

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



[2. napirendi pont]

Beszámoló  a  2014.  évi  víziközmű-szolgáltatással  kapcsolatos  észrevételekről,  üzemeltetési,  
működtetési és karbantartási tapasztalatokról

   
Szarvák  Imre: elmondta,  hogy  a  vízműtelep  és  a  vízműhálózat  felújítása  folyamatban  van,  új 
technológia kerül kialakításra. Átadja a szót Kocza Imrének.

Kocza Imre: tájékoztatja a jelenlévőket a beszámolóval kapcsolatban.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 5 fő – az beszámolóban foglaltakat

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

53/2015. (VI.25.) KT határozat 

A 2014.  évi  víziközmű-szolgáltatással  kapcsolatos  észrevételekről,  üzemeltetési,  
működtetési és karbantartási tapasztalatokról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt.   2014. évi víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, üzemeltetési, működtetési és 
karbantartási tapasztalatokról szóló beszámolójában foglaltakat  elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Tiszamenti Regionális Vízművek  Zrt.
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

[3. napirendi pont]

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati  
rendelet módosításáról

Dömők  Istvánné: elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  elfogadásra  javasolja  a  2015.  évi 
költségvetési rendelet módosítását.

dr. Kovács Kornél: tájékoztatja a jelenlévőket a napirenddel kapcsolatban.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet módosításban foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 5 fő – a rendelet-tervezetben foglaltakat

5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:



12/2015. (VI.26.) Önkormányzati  rendelet  

Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  
önkormányzati rendelet módosításáról
(A 12/2015. (VI. 26.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

[4. napirendi pont]

Előterjesztés a „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatásáról

Szarvák  Imre: ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés  az 
elhangzottakkal kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 5 fő – a javaslatban foglaltakat

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

54/2015. (VI. 25.) KT határozat 

A „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatásáról

A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Jászok dicsérete” munkacímű 
színpadi előadást  a település lakosságszámának arányában 361.700,- Ft, összeggel támogatja az 
általános tartalék terhére.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H.
2.) Jászberény Város Polgármestere
3.) Jegyző H.
4.) Irattár H.

[5. napirendi pont]

Az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  megszüntető  okirat  
elfogadásáról, Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény  alapító  okiratának  
elfogadásáról

Szarvák  Imre: elfogadásra  javasolja  az  Alsó-jászsági  Intézményfenntartó  Társulás  megszüntető 
okiratában foglaltakat.

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 5 fő – az előterjesztésben foglaltakat

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

55/2015. (VI.25.) KT határozat 

Az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  megszüntető  okirat  
elfogadásáról



Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  Alsó-jászsági 
Intézményfenntartó Társulás megszüntető okiratát elfogadta.

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

Szarvák Imre: elfogadásra javasolja a  Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapító okiratát. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 5 fő – az előterjesztésben foglaltakat

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

56/201. (VI. 25.) KT határozat 

Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapító okiratának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény alapító okiratát elfogadta.

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

[6. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Helyi  esélyegyenlőségi  
programjának felülvizsgálatáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 5 fő – az előterjesztésben foglaltakat

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

57/2015. (VI.25.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi programjának  
felülvizsgálatáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztésben foglaltakat elfogadta.

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



[7. napirendi pont]

Előterjesztés a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésbe foglaltakat.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 5 fő – az előterjesztésben foglaltakat

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

58/2015. (VI.25.) KT határozat 

A helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról

A  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselőt-testülete  a  helyi  sportfejlesztési 
koncepcióját elfogadta.

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

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester      jegyző 

Dömők Istvánné Gál Zoltán
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


