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Jegyzőkönyv 

Készült:  a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 2015. szeptember 
17-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,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos önkormányzati képviselők,
Sándor Erzsébet int. vezető (Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény) 
Fatér Imre (MMTE képviselője)
dr. Kovács Kornél jegyző
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Koczka László 
képviselő jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Feketéné Laczlavik Ildikó 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:

86/2015. (IX.17.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

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

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

Szarvák Imre: a kiküldött napirendben szereplő 1. és 2. napirendi pont felcserélését kéri. Javasolja, 
hogy kerüljön napirendre a nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként az  önkormányzat tulajdonában 
álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló önkormányzati  
rendelet  elfogadásáról  szóló  előterjesztés,  majd  zárt  ülés  keretében  az  ingatlan-csere 
megtárgyalásáról  szóló  előterjesztésen  kívül  és  a  Jászsági  Önkormányzatok  Szövetsége  részére  
fizetendő  2015.  évi  tagdíj  befizetéséről  szóló  előterjesztést,  a  Kézilabda  szakosztály  kérelmét,  
ingatlan  felajánlásról,  valamint  első  lakáshoz  jutás  támogatásáról  szóló  kérelmeket  kéri 
megtárgyalni.
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Előterjesztés  a  Magyar  Madártani  és  Természetvédelmi  Egyesület  pályázatának 
támogatásáról
 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Tájékoztató a 2014. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről



 Előterjesztés pályázat kiírásáról az önkormányzat tulajdonában lévő termőföld haszonbérbe 
adására
 Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének 1. féléves 
teljesítéséről
 Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2015.  évi  költségvetéséről  szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról
 Előterjesztés csatlakozásról a 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz
 Előterjesztés  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó 
támogatási igény benyújtásáról
 Előterjesztés  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli  támogatására  kiírt  pályázat 

benyújtásáról
 Előterjesztés orvosi ügyeleti szolgálat működtetésének kérdéseiről
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Község  vízi  közműveinek  gördülő  fejlesztési  tervének 
elfogadásáról
 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Zárt ülés:
 Előterjesztés ingatlan-csere megtárgyalásáról
 Előterjesztés a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2015. évi tagdíjról
 Előterjesztés a Kézilabda Szakosztály kérelméről
 Előterjesztés ingatlan felajánlásról
 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:

87/2015. (IX.17.) KT határozat 

Napirend elfogadásáról

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

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

[1. napirendi pont]

Előterjesztés Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatának 
támogatásáról

Szarvák  Imre: köszönti  Fatér  Imre  egyesületi  tagot.  Megkérdezi,  kívánja-e  kiegészíteni  a 
kérelemben foglaltakat?

Fatér Imre: köszönti a tisztelt képviselőket. Elmondja, hogy demonstratív jellegű az akcióról van 
szó. A támogatási kérelemhez csatolt térképen jelölt kis részek esnek a pályázatban szereplő Natura 
2000 területre.  Elmondja továbbá,  hogy a  parlagi  sas  a  világ  összes  országában veszélyeztetett 



madár. A Jászságban 35 pár él belőle, mely kiemelkedő számnak minősül. Jelenleg 177 fokozottan 
védett sasfajt mérgeztek meg, ebből második a parlagi sas. Summázva, ha nem védenénk őket, ki is 
pusztulhatna a faj. A sikeres pályázat esetén az összesen 2500 darab fából és 20.000 darab cserjéből 
az érintett területre is kerülne telepítésre. Kéri az Önkormányzat hozzájárulását és támogatását.
Szarvák  Imre: támogatja  a  javaslatot.  Megkérdezi,  van-e  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben 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:

88/2015 (IX.17.) KT határozata

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatának támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogató  nyilatkozatát  adja  a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által az EU LIFE + Natura alapjához a parlagi 
sas populációjának védelme érdekében benyújtandó pályázatához. A pályázat megvalósítása során 
együttműködik  a  pályázóval.  Az  együttműködéssel  érintett  és  pályázati  rendszerbe  bevonandó 
dűlőutak helyrajzi számai az alábbiak: 066/22, 068, 069/18.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

(Fatér Imre elhagyta az üléstermet.)

[2. napirendi pont]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: elmondja,  hogy két témát  kíván érinteni  beszámolójában.  Az első foglalkoztatási 
kérdés: fontosnak ítéli beszélni róla, hiszen a környékbeli nagy vállalkozások munkaerő hiánnyal 
küzdenek. A T-Plasztik Kft. a napokban a segítségét kérte - a mellékelt felhívásból látható – 25 főt 
szeretnének felvenni  jászladányi  telephelyükre.  A tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy főleg  a  nők, 
kisgyermekes  anyák  nem  mennek  el  két  műszakos  munkarendbe  dolgozni,  inkább  a 
közfoglalkoztatási  rendszert  választják.  Érdekes  jelenség,  hiszen  a  közfoglalkoztatást  el  lehet 
nevezni helyi foglalkoztatásnak. A jelenleg helyben dolgozó 110 fő közfoglalkoztatottból 75-80 fő 
női munkavállaló. A cél mindig is az volt és továbbra is az, hogy az önkormányzat ezzel is segítse a 
családokat. Figyelemre méltónak találja, hogy jelenleg 2 fő várakozik belépni a rendszerbe, ami azt 
jelenti,  hogy  szinte  teljes  foglalkoztatás  van  a  településen.  Elszomorítónak  tartja,  hogy 
Jászladányba, ami 4 km-re van tőlünk - szinte helyi foglalkoztatásnak minősülhet -  nem mennek az 
emberek két műszakos munkarendbe dolgozni. Véleménye szerint, amennyiben itt lenne egy ilyen 
gyár,  ide  sem mennének.  Az  Önkormányzat  a  lehetőségek  maximális  kihasználásával  indítja  a 
közfoglalkoztatást, szinte a jászságban az arányokhoz képest legnagyobb számban foglalkoztatjuk 
az embereket.
A másik  téma  a  vízmű  felújítása.  A napokban  is  futó  munkálatokat  leegyszerűsítve  úgy  kell 



elképzelni, mintha egy autót újítanánk fel úgy, hogy közben működik a motor. Jelenleg az összesen 
28 csomópont felújítása zajlik. Ez azt jelenti, hogy - mivel 50 év óta nem volt felújítás ezen a téren - 
ezek a csomópontok támpontok lesznek teljes hálózat felújításakor. Rendkívül kényes beavatkozás, 
hiszen üzemszerű működés közben kell a felújításokat elvégezni. Elmondja, hogy napokban tervezi 
egy tájékoztató elkészítését és hírelését a teljes településen. Tisztában van azzal, hogy a lakosság 
számára is sok kellemetlenséggel járt  és jár a kivitelezés és az előre nem tervezhető,  időszakos 
vízhiány. Kéri a tisztelt képviselők segítségét az elmondottak lakosság felé történő tolmácsolásában.
Megkérdezi,  van-e  valakinek  kérdése?  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:

89/2015 (IX.17.) KT határozata

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

[3. napirendi pont]

             Tájékoztató a 2014. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Dr. Kovács Kornél: a leírtak kiegészítéseként elmondja, hogy az Önkormányzat 2013. év végén 
csatlakozott  a  KSZR-hez,  ami  plusz  forrás  bevonását  jelenti  a  település  Könyvtárának, 
összegszerűen  2015-ben  1.200.000.-  Ft.  Véleménye  szerint  ez  egy  hasznos  együttműködés.  Az 
együttműködési  megállapodás  hiánya  esetén,  az  Önkormányzat  nem  lenne  jogosult  a  jelzett 
támogatásra, mely keretében kapott értékeket a mellékelt összefoglaló részletezi.

Szarvák Imre: mivel más 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:

90/2015 (IX.17.) KT határozata

A  2014.  évi  Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszer  működéséről  szóló  tájékoztató  
elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évi  Könyvtárellátási 



Szolgáltató Rendszer működéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben 
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 
3.) Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok
4.) Községi Könyvtár, Helyben
5.) Irattár, Helyben

[4. napirendi pont]

Előterjesztés  pályázat  kiírásáról  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  termőföld 
haszonbérbe adására

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban?

Dömők  Istvánné: a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  elfogadásra  javasolja  az  előterjesztésben 
foglaltakat.

Szarvák Imre: mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben 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:

91/2015 (IX.17.) KT határozata

Pályázat kiírásáról az önkormányzat tulajdonában lévő termőföld haszonbérbe adására

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzatának Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a  0201/3 
hrsz.  terület,  5  ha  szántó  megművelési  ágú,  77,3  aranykorona  értékű  külterületi  ingatlan 
hasznosításáról pályázatot ír ki a mellékelt pályázati hirdetmény alapján.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos 

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

[5. napirendi pont]

    Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének 1.   
féléves teljesítéséről

Szarvák Imre: ismerteti a tájékoztató tartalmát, majd megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a 
benne szereplő adatokkal kapcsolatban? 

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, tartalmát elfogadásra javasolja.



Szarvák Imre: 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:

92/2015 (IX.17.) KT határozata

Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének féléves teljesítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  foglaltak 
szerint megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének féléves teljesítéséről 
szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5.) Irattár, Helyben

[6. napirendi pont]

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

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  rendelet  módosításra  többek  közt  a  Társulás  augusztus  31-i 
hatállyal történő megszűnése, a költségvetési előirányzatok kivezetése miatt, valamint a tényleges 
kiadások átcsoportosítása miatt van szükség. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a kiküldött 
előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben 
foglaltakat.

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:

13/2015. (IX.18.) Önkormányzati  rendelet  

Az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2015.  (II.27.)  önkormányzati  
rendelet módosításáról
(A 13/2015. (IX. 18.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[7. napirendi pont]

      Előterjesztés csatlakozásról a 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz



Szarvák  Imre: véleménye  szerint  Jászalsószentgyörgy  település  idén  is  csatlakozzon  a  már  oly 
kevés önkormányzat  által  támogatott  Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.  Megkérdezi,  van-e 
más vélemény?

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, tartalmát elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: 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:

93/2015 (IX.17.) KT határozata

Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  csatlakozási 
szándékát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a "Csatlakozási nyilatkozat" aláírására és megküldésére.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Pályázati  kiírást  ("A" típusú és "B" típusú) a mellékelt 
tartalommal 2015. október 5-én közzéteszi.

A pályázatok támogatására a 2016. évi költségvetésben 850.000.- Ft, azaz nyolcszázötvenezer forint 
előirányzat tervezését kell biztosítani.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: mellékletben foglaltak szerint

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[8. napirendi pont]

     Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó   
támogatási igény benyújtásáról

Szarvák  Imre: ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat,  majd  elmondja,  hogy  tavaly  ugyanezen 
pályázat  útján  durván  1500-2000  mázsa  tűzifát  nyertünk.  Most  is  a  maximális  mennyiségre 
kívánjuk benyújtani a pályázatot, remélhetőleg minél többet kapunk. Megkérdezi, van-e kérdés? 
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:



94/2015. (IX.17.) KT határozat 

Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  települési 
önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról  szóló 
pályázati kiírás alapján. A választott tűzifa fajtája keménylombos, az igényelt mennyiség 418 m3, 
amelynek önerejét,  530.860.-  Ft-ot  az  önkormányzat  a  2015.  évi  költségvetésében biztosítja.  A 
tűzifa szállításából származó költségeket az önkormányzat vállalja, továbbá az önkormányzat azt is 
vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázati  dokumentáció 
benyújtására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága, Szolnok
4.) Irattár, Helyben

[9. napirendi pont]

Előterjesztés  a  települési  önkormányzatok  rendkívüli  támogatására  kiírt  pályázat  
benyújtásáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy az Önkormányzat idén is tervez benyújtani ÖNHIKI típusú, vissza 
nem térítendő támogatásra irányuló pályázatot, mivel a költségvetési hiány közel 15 millió forintra 
tehető. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

95/2015. (IX.17.) KT határozat 

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására szolgáló 
2015. évi igény benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2015.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4 a) pontja szerinti települési 
önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati  költségvetési  támogatásáról  szóló  kiegészítő,  vissza 
nem térítendő támogatására pályázaton igényt nyújt be. 

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester



Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága, Szolnok
6.) Irattár

[10. napirendi pont]

        Előterjesztés orvosi ügyeleti szolgálat működtetésének kérdéseiről

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  2005-ben,  öt  település  által  az  orvosi  ügyelet  működtetése 
érdekében  kötött  megállapodást  Jászladány  és  Jánoshida  már  felmondta.  Ők  támogatják  az 
előterjesztésben részletezett ellátásról szóló javaslatot. Reméljük, hogy a jelenleginél mindenképpen 
jobb lesz a szolgáltatás színvonala. Tekintettel arra, hogy a jövőben Jászberényben lesz az orvosi 
ügyelet központja, Jánoshidán - az eddigi központban - ezentúl csak egy mentőtiszt teljesít majd 
szolgálatot autóval, esetkocsi szintű felszereléssel. Hátránya, hogy az említett szolgálat Jánoshidán 
a hét nem minden napján lesz elérhető és az orvosi ügyelet az eddigi 16 óra helyett, csak 18 órától 
fog rendelkezésre állni. Azonban az újítás előnyeként mondható el, hogy gyermekorvosi ügyelet is 
elérhető lesz Jászberényben. Kérdés, hogy kívánunk-e csatlakozni a másik két településhez, mely a 
jelenlegi Emergency Service Kft-vel való szerződésbontással jár?

Dömők  Istvánné: kérdésként  merült  fel  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  az  itthoni  háziorvosi 
rendelkezésre állás.  Mivel a háziorvosok rendelési ideje legkésőbb 16 órakor befejeződik, az új 
rendszerben hogyan lenne lefedve a 16-18 óráig tartó időszak?

Szarvák Imre: ezt a kérdést alaposan körbe kell járni, erről még külön kell döntenie a Képviselő-
testületnek. Azt javasolja, hogy első lépésként a másik két településhez hasonlóan az Önkormányzat 
bontson szerződést és menjünk a többiek útján. Megkérdezi van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat,

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

96/2015. (IX.17.) KT határozat 

Emergency Service Kft. -vel kötött megállapodás felmondásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Emergency  Service 
Kereskedelmi  és  Egészségügyi  Szolgáltató  Kft.  orvosi  ügyeleti  szolgálat  ellátásának 
megszüntetéséről döntött, mely alapján a  Jánoshida Községi Önkormányzat és a központi orvosi 
ügyelet ellátására társult Alattyán Községi Önkormányzat, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, 
Jászboldogháza  Községi  Önkormányzat  és  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  által 
létrejött 2005. december 15-én kelt megállapodást 2015. december 15-ei határidővel felmondja.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben



2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jánoshida Községi Önkormányzat
4.) Alattyán Községi Önkormányzat
5.) Jászladány Községi Önkormányzat
6.) Jászboldogháza Községi Önkormányzat
7.) Emergency Service Kft. 
8.) Irattár, Helyben

[11. napirendi pont]

     Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Község vízi közműveinek gördülő fejlesztési tervének 
elfogadásáról

Szarvák  Imre: ismerteti  a  fejlesztési  tervben  foglaltakat.  Elmondja,  hogy  a  közeljövőben  a 
szennyvízcsatorna  hálózat  karbantartása  is  az  elvégezendő  feladatok  közé  tartozik,  mivel  a 
beruházás megvalósítása óta nem történt beavatkozás, azonban 2006 óra már a kopóalkatrészek 
igencsak cserére szorulnak. Tájékoztatja a képviselőket, hogy átlagosan évi egymillió forint költség 
szokott felmerülni rendkívüli kiadásokra. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja a tervezetben 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:

97/2015. (IX.17.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Község vízi közműveinek gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a TRV Zrt. által készített, Jászalsószentgyörgy Község 
vízi közműveinek gördülő fejlesztési tervét elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) TRV Zrt., Szolnok
4.) Irattár, Helyben

[12. napirendi pont]

     Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 
használatával  kapcsolatos  egyes  kérdésekről  szóló  önkormányzati  rendelet  
elfogadásáról

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

Dr.  Kovács  Kornél: elmondja,  hogy ez  egy törvényi  előírás,  melynek eddig nem tett  eleget  az 
önkormányzat, rendeletben kell szabályozni a közterületeken történő filmforgatás feltételeit.

Szarvák Imre: megkérdezi van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja 
a rendelet-tervezetben foglaltakat.



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:

14/2015. (IX.18.) Önkormányzati  rendelet  

A közterületek filmforgatási célú használatáról
(A 14/2015. (IX. 18.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

Szarvák  Imre: mivel  több  hozzászólás  nem  volt,  a  napirendi  pontok  megtárgyalását  zárt  ülés 
keretében folytatja.

          Szarvák Imre                dr. Kovács Kornél
         polgármester              jegyző

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


