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Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 22-én, 
a Polgármesteri Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
soros ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömők Istvánné,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László önkormányzati képviselők,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Gál Judit intézményvezető,
dr. Tóth-Daru Péter,
Nagy Kálmán,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  teljes  létszámmal 
határozatképes.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Dömők  Istvánné  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:

106/2015. (X.22.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők 
Istvánné és Feketéné Laczlavik Ildikó személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri a meghívóban kiküldött napirend kiegészítését: zárt ülés 2. napirendi pontjaként 
"Önkormányzati  tulajdonú  ingatlanok  megvásárlása  tárgyában  írt  kérelmet" kéri  megtárgyalni. 
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Tájékoztató a Községi Könyvtár és Faluház 2014. évi tevékenységéről
 Tájékoztató  a  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény  2014/2015.  nevelési  évének 

tevékenységéről
 Előterjesztés fogorvosi szolgálat átszervezéséről



 Előterjesztés szociális tűzifa rendelet elfogadásáról
 Előterjesztés  az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  záró 

beszámolójának és zárszámadásának elfogadásáról
 Előterjesztés  az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás 

tagönkormányzatainak elszámolásáról
 Előterjesztés  a  családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatás  jövőbeni  biztosításának 

lehetőségéről
Zárt ülés:

 Előterjesztés termőföld hasznosítására kiírt pályázat nyertes pályázójának kiválasztásáról
 Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlásának kérelméről
 Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan haszonkölcsön szerződés keretében történő 

átadásáról

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:

107/2015. (X.22.) 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]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: tájékoztatójában elmondja, hogy a vízmű felújításra irányuló beruházás a végéhez 
közeledik,  a  hálózati  csomópontok kialakítása  befejeződött.  Hátra  van még a hálózat  tisztítása, 
mosatása, melyre a jövőhét elején kerül sor, majd ezt követően utolsó fázisként egy mechanikus 
tisztítás  következik.  Várhatóan  november  közepén  kerül  sor  a  megvalósult  projekt  ünnepélyes 
átadására. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése?

Vigh Miklós:  a  közfoglalkoztatással  kapcsolatban kíván javaslatot  tenni  a  már több településen 
működő  homoktövis  termesztéssel  kapcsolatban.  Véleménye  szerint  hosszútávú  és   folyamatos 
munkalehetőséget  kínálhat  művelése  közmunkaprogram  keretében  és  nem  utolsó  sorban  jó 
befektetés lehet a település számára.

Szarvák Imre: elismeri, hogy ő is hallott már erről a lehetőségről. Véleménye szerint meg kell várni 
a  növénytermesztéssel  kapcsolatban  érkező  mutatószámokat  és  alaposan  körül  kell  járni  a 
lehetőségeket. A továbbiakban arról tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy a következő hét elején 
megérkeznek a Tűzoltó Egyesület és az Ifjúsági Egyesület által pályázati úton nyert Skoda Yeti 
típusú személyautók. Tekintettel arra, hogy az egyik új autó a jövőben az Önkormányzatnál fog 
szolgálatot teljesíteni és véleménye szerint három személyszállító autó fenntartása már luxus az 
önkormányzatnak, ezért a Renault Tháliát eladásra javasolja. 



Kátai Lajos: támogatja a javaslatot. Véleménye szerint körülbelül 500.000 Ft-ot lehetne érte kapni.
Szavák Imre: véleménye szerint az autót 500.000 Ft-os irányáron kell  meghirdetni és minimum 
400.000  Ft-ért  kell  értékesíteni.  Megkérdezi,  van-e  más  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja először a két ülés közötti tájékoztatóban 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:

108/2015. (X.22.) 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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a Renault Thália értékesítéséről szóló 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:

109/2015. (X.22.) KT határozat 

Renault Thália értékesítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szarvák  Imre 
polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Renault Thália típusú, 2004-es évjáratú 
személyautót értékesítési céllal 500.000.- Ft-os irányáron az interneten meghirdesse, a kialkudott 
eladási árról egy személyben döntsön és az adás-vételi ügyletet lebonyolítsa.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

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

[2. napirendi pont]

Tájékoztató a Községi Könyvtár és Faluház 2014. évi tevékenységéről

Szarvák Imre: köszönti Gál Juditot, a Községi Könyvtár és Faluház vezetőjét. Megkérdezi, hogy 



kívánja-e kiegészíteni a beszámolóban foglaltakat.

Gál  Judit: köszöni  a  szót,  nem  kívánja  kiegészíteni,  viszont  szívesen  válaszol  a  felmerülő 
kérdésekre.

Szarvák Imre: elmondja, hogy elindult egy törekvés, miszerint használjuk ki az intézmények által 
kínált  lehetőségeket.  A  Faluház  áprilisi  átadása  óta  a  hét  szinte  minden  napján  folyamatos 
programok várják  a  lakosságot.  A jövőben  elsődleges  cél  a  terembérletből  származó  bevételek 
növelése.  Megkérdezi,  van-e  kérdés  a  beszámolóval  kapcsolatban?  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:

110/2015. (X.22.) KT határozat 

A Községi Könyvtár és Faluház 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Községi  Könyvtár  és Faluház 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben 
2.) Jegyző, Helyben 
3.) Gál Judit vezető, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[3. napirendi pont]

Tájékoztató a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2014/2015. nevelési évének 
tevékenységéről

Szarvák  Imre:  köszönti  Sándor  Erzsébetet,  az  óvoda  intézményvezetőjét.  Elmondja,  hogy  az 
előzetesen kézhez kapott  tájékoztató  részletes  és  átfogó képet  mutat  az  óvoda tevékenységéről. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? Megkérdezi Sándor Erzsébetet, kívánja-e kiegészíteni a 
beszámolóban foglaltakat?

Sándor Erzsébet: ismerteti az adatokat. Elmondja,  hogy a 2014-2015-ös nevelési  évet tartalmas, 
programokkal és élményekkel teli sikeres évként tudja jellemezni,  mely során az óvoda nevelői 
együttműködésének  köszönhetően  jelentősen  nőtt  a  gyermekek  fejlesztésének  színvonala. 
Megköszöni a Képviselő-testület eddigi támogatását és bizalmát.

Szarvák  Imre: mivel  több  hozzászólás  nem  érkezett,  szavazásra  bocsátja  a  beszámolóban 
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:



111/2015. (X.22.) KT határozat 

A  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény  2014/2015.  nevelési  évének  
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény 2014/2015. nevelési évének tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben 
2.) Jegyző, Helyben 
3.) Sándor Erzsébet intézményvezető, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[4. napirendi pont]

Előterjesztés fogorvosi szolgálat átszervezéséről

Szarvák  Imre: arról  tájékoztatja  a  tisztelt  jelenlévőket,  hogy  dr.  Baka  Ibolya  fogorvosnő 
szolgáltatóként  hivatalosan heti  30 óra szolgálat  után kaphat  térítési  díjat,  azonban jelenleg két 
helyen, Jászalsószentgyörgyön és Jászkiséren is teljesít szolgálatot. Nálunk heti 26 órát, Jászkiséren 
pedig heti 22 órában. A jelenleg jogszabálysértő magatartás megszüntetése a következő megoldással 
orvosolható: felmondjuk a jelenlegi szerződését és az Önkormányzat köt vele egy feladatellátási 
szerződést. Akkor maximálisan 30 órára kaphat finanszírozást.

Koczka László: megkérdezi, hogy ez a megoldás fog járni valami előnnyel a településnek?

Szarvák Imre: válaszolva  a  kérdésre elmondja,  hogy az  Önkormányzatnak nem,  a  doktornőnek 
viszont  igen,  hiszen  így  a  továbbiakban  is  fogja  kapni  a  finanszírozást.  További  kérdés,  hogy 
maradjon-e a régi fogorvos az eddigi asszisztenssel, vagy legyen kiírva új pályázat.

Feketéné Laczlavik Ildikó: tekintettel  arra,  hogy a visszajelzések alapján a lakosság nagy része 
elismeri a doktornő munkáját, továbbá kitérve az asszisztensnő személyére, aki hosszú évek óta 
lelkiismeretesen dolgozik a fogorvosnő mellett, egy jól összeszokott párost alkotnak és megemlítve 
azt is, hogy Erzsikének már csak néhány éve van a nyugdíjig, nem javasolja megbolygatni az eddig 
jól működő rendszert.

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e más javaslat? 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:

112/2015. (X.22.) KT határozat 

Fogorvosi szolgálat átszervezéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  fogorvosi  ellátás  szolgáltatás 
jogát  visszaveszi  2016.  január  1-jétől  a  jelenlegi  szolgáltatótól  és  az  Önkormányzat  elindítja  a 
működési engedélyeztetési eljárást.



A Képviselő-testület  testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármester  a  működési  engedély 
módosítása iránti kérelem benyújtására és a vonatkozó helyettesítésről szóló szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: azonnal

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

[5. napirendi pont]

Előterjesztés szociális tűzifa rendelet elfogadásáról

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  nemrégiben  benyújtott  szociális  tűzifa  pályázatra  a  napokban 
megérkezett a támogató határozat, mely szerint Önkormányzatunk 159 m3 keménylombos tűzifa 
vásárlására jogosult 1000 Ft + Áfa/ m3 önerő mellett. Ez mennyiségét tekintve kevesebb a tavaly 
elnyert 206 m3-hez képest. A csökkenés annak tudható be, hogy idén sokkal több önkormányzat 
pályázott. Összességében elmondható, hogy a Jászságban Jánoshida után a legnagyobb támogatást 
Jászalsószentgyörgy kapta.  A tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit,  a tavalyi évhez hasonlóan 
idén  is  rendeletbe  kell  foglalni.  Ismerteti  a  rendelet-tervezetben  foglaltakat.  Megkérdezi,  van-e 
valakinek kérdése, más javaslata? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a döntéshozatalban részt vevő 7 fő – a rendelet-tervezetben foglaltakat

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

15/2015. (X.23.) Önkormányzati  rendelet  

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
(A 15/2015. (X 23.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[6. napirendi pont]

Előterjesztés  az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  záró  
beszámolójának és zárszámadásának elfogadásáról

Szarvák  Imre: megkérdezi,  hogy  az  előzetesen  megkapott  előterjesztéssel  kapcsolatban  van-e 
valakinek kérdése?

Dömők  Istvánné: elmondja,  hogy  az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  a  határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Szarvák  Imre: mivel  más  hozzászólás  nem  érkezett,  szavazásra  bocsátja  az  Alsó-jászsági 
Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  2015.  évi  költségvetési  beszámolójáról  szóló 
előterjesztést.



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:

113/2015. (X.22.) KT határozat 

Az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  2015.  évi   költségvetési  
beszámolójáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  foglaltak 
szerint megtárgyalta és elfogadta:
 az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  - 2015. augusztus 31-ei jogutód nélküli 

megszűnése miatt - 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, 
 az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás záró költségvetési beszámolóját a záró
főkönyvi kivonatottal, melyet a Kincstár részére kell megküldeni.

 Vagyonfelosztási szerződésre nem került sor, mert a Társulás nem rendelkezett vagyonnal.

Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester,

    dr. Kovács Kornél jegyző
                                          

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy,
                     2.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza, 
                      3.) Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat,        
                      4.) Jászboldogháza Községi Önkormányzat,
                      5.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben,
                      6.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága, Szolnok 
                      7.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok

          8.) Irattár                    

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. 
évi költségvetésének zárszámadásáról 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:

114/2015. (X.22.) KT határozat 

A  2015. augusztus 31-én jogutód nélkül megszűnt Alsó-Jászsági Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Az Alsó-Jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. augusztus 31. megszűnése miatt a 
társult  önkormányzatok Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  és  Jászboldogháza  Községi 
Önkormányzata,  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  91.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott  jogkörében  eljárva  a  2015.  évi  költségvetési  zárszámadásáról  a  következő 
határozatot hozza.



1. §

A  Társulást  megszüntető  tagönkormányzatok  a  2015.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló 
zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát 

65.504 E Ft  bevétellel
65.504 E Ft  kiadással

-  E Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.

2. §

A  tagönkormányzat  képviselő-testülete  a   megszűnt  Társulás  2015.  évi  költségvetésének 
végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)  A Társulás  bevételeit  forrásonként,  a  kiadásait  jogcímenként  és  az  éves  létszámot  az  1. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a  3. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(4) A beruházási és felújítási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül 
megvalósult  projektekhez való hozzájárulás  pénzügyi  elszámolását  a  5. melléklet szerint  hagyja 
jóvá.

(6) A Társulás költségvetési maradványát a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7)  Az elismert tartozásállományról az adatszolgáltatást a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8)  A Társulás  az  általa  létrehozott  és  fenntartott  költségvetési  szerv  a  Cifrapalota  Óvodai  és 
Bölcsődei  Intézmény  bevételi  és  kiadási  előirányzatainak  teljesítését,  továbbá  a  tényleges  éves 
létszámát  az  önkormányzatok  a  2015.  évi  zárszámadás  keretében  fogják  jóvá  hagyni.  A 
költségvetési  szerv  fenntartója  2015.  szeptember  1-től  a  Jászalsószentgyörgyi  Községi 
Önkormányzat  illetve  e  szervezetből  kiváló  Mesevár  Óvoda  tagintézmény  fenntartója  a 
Jászboldogházai  Községi  Önkormányzat  lett.  Fenntartóváltás  miatt  az  intézmény  éves 
költségvetésének  finanszírozása  a  társulástól  támogatásértékű  kiadásként  került  kivezetésre  az 
önkormányzathoz, ahol támogatásértékű bevételként került könyvelésre.

3. §

(1)  A képviselő-testület  kéri  az  operatív  feladatokat  ellátó  Jászalsószentgyörgyi  Polgármesteri 
Hivatal  jegyzőjét,  hogy  a  költségvetési  beszámoló  elfogadásáról,  a  költségvetési  maradvány 
jóváhagyott összegéről az illetékes szerveket a határozat kihirdetését követő 10 napon belül írásban 
értesítse.

(2) Ez a határozat 2015. október 23. napján lép hatályba.

     ......................................                    ………………………
          Szarvák Imre                     dr. Kovács Kornél

polgármester                               jegyző



[7. napirendi pont]

Előterjesztés  az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás  
tagönkormányzatainak elszámolásáról

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

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

Szarvák Imre: 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:

115/2015. (X.22.) KT határozat 

A  Cifrapalota  Óvoda  és  Bölcsőde  költségvetési  szervből  kiváló  Mesevár  Óvoda  
tagintézmény 2015. 1-8. havi költségvetésének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  foglaltak 
szerint  megtárgyalta  és  elfogadta  az  Alsó-jászsági  Köznevelési  Intézményfenntartó  Társulás 
Cifrapalota  Óvoda  és  Bölcsőde  költségvetési  szervből,  2015.  augusztus  31-én  kiváló  Mesevár 
Óvoda 2015. évi költségvetését.

Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester,

 dr. Kovács Kornél jegyző 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy
2.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza
3.) Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat, Helyben
4.) Jászboldogháza Községi Önkormányzat, Jászboldogháza
5.) dr. Kovács Kornél jegyző, helyben
6.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
7.) Irattár, Helyben

[8. napirendi pont]

Előterjesztés  a  családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgáltatás  jövőbeni  biztosításának  
lehetőségéről

Szarvák  Imre:  a  kiküldött  tájékoztató  összefoglalásaként  elmondja,  hogy  2016.  január  1-jétől 
módosul  a  Gyvt.,  ennek  értelmében  a  jövőben  a  családsegítés  és  gyermekjólét  szolgáltatások 
integrálódnak.  Nálunk ez jelenleg is  így működik.  Javaslat,  hogy a JSzSzT keretében lássuk el 
továbbra is ezt a feladatot az új szabályozásnak megfelelően. Megkérdezi, hogy 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:

116/2015. (X.22.) KT határozat 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás jövőbeni biztosításának lehetőségéről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a családsegítés 
és gyermekjóléti  szolgáltatás feladatát  a  jövőben is  a Jászsági  Szociális  és  Szolgáltató Társulás 
keretében fogja ellátni a 2015. évi CXXXXIII. törvényben foglaltak szerint. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, helyben
2.) Drávucz Katalin, JSzSzT elnöke Jászladány
3.) Képviselő-testület, helyben
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, helyben
5.) Irattár, helyben

Szarvák Imre: a napirend megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

          Szarvák Imre                dr. Kovács Kornél
         polgármester              jegyző

       Dömők Istvánné                        Feketéné Laczlavik Ildikó
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
 jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


