
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.

19/2015

A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott ülésén felvett 
jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója

120/2015 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
121/2015 Napirend elfogadásáról
122/2015 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
123/2015 Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

beszámoló elfogadásáról
16/2015. (XI.27.) Önkormányzati  rendelet  

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) rendelet 
módosításáról

124/2015 A Cifrapalota Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervből kiváló Mesevár Óvoda 
tagintézmény 2015. évi költségvetésének elszámolásáról

125/2015 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadásáról

126/2015 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2014. évi adóügyi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról

17/2015. (XI.27.) Önkormányzati  rendelet  
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

127/2015 Új településrendezési terv elkészítésének kérdéseiről
128/2015 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a települési térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 

pályázat kivitelezője kapcsán



Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-
án,  a  Polgármesteri  Hivatal  (5054  Jászalsószentgyörgy,  Fő  út  53/a.)  Házasságkötő  termében 
megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömők Istvánné,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos önkormányzati képviselők,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Balázs Béla RNÖ elnök,
Nagy Kálmán,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Koczka László 
önkormányzati képviselő jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné Vámos 
Mária és Gál Zoltán 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:

120/2015. (XI.26.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné 
Vámos Mária és Gál Zoltán személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri a meghívóban kiküldött napirend kiegészítését: nyílt ülés keretében a települési 
kamerarendszer fejlesztésére irányuló pályázat keretében beérkezett árajánlatok kapcsán a nyertes 
kivitelező kiválasztásáról, zárt ülés keretében: lakossági kérelemről, valamint egy általános iskolás 
tanuló  Arany János Tehetséggondozó programban való részvételéről  szóló előterjesztést  kívánja 
megtárgyalni. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi  költségvetésének háromnegyed éves  teljesítéséről
 Előterjesztés  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2015.  (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
 Előterjesztés   a Cifrapalota  Óvoda  és  Bölcsőde  költségvetési  szervből  kiváló  Mesevár 



Óvoda tagintézmény 2015. évi költségvetésének elszámolásáról
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetési 

koncepciójáról
 Beszámoló Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2014. évi adóügyi tevékenységéről
 Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati 

rendelet elfogadásáról
 Előterjesztés új településrendezési terv elkészítésének kérdéseiről
 Előterjesztés  nyertes  ajánlattevő  kiválasztásáról  a  települési  térfigyelő  kamerarendszer 

fejlesztése pályázat kivitelezője kapcsán
Zárt ülésen:

 Előterjesztés  a  2016.  évre  kiírt  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében történő támogatások elbírálásáról

 Előterjesztés első lakás vásárlásának támogatásáról
 Előterjesztés  általános  iskolás  tanuló  Arany  János  Tehetséggondozó  programban  való 

részvételéről

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:

121/2015. (XI.26.) 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: arról  tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  az  új  pályázati  ciklus  keretében  milyen 
fejlesztéseket  kívánnak megvalósítani  a  településen,  ismerteti  a projektötleteket.  A megyei  TOP 
programba beilleszteni kívánt tervek: a belvízelvezető rendszer felújításának második üteme, mely a 
helyi  kisebb  utcákat  érintené,  kerékpárút  kiépítése a  Rákóczi  út  mentén,  energetikai  célú  
fejlesztések az  Egészségházban,  a  Rákóczi  úti  általános  iskola  épületén,  a  Könyvtárban  és  a 
Polgármesteri Hivatal épületén. További cél a ciklus végéig egy szociális alapszolgáltatási központ  
kialakítása a  Petőfi  úti  ingatlanban,  a  volt  orvosi  rendelő helyén.  Turisztikai  célú fejlesztéseket 
illetően a Vadas park fejlesztése felnőtt játszótérrel,  valamint egy szabadtéri strand kialakítása a 
park melletti tónál. A potenciális TOP-os pályázatok között végül az  Óvoda fejlesztésének tervét 
ismerteti, mely szerint egy melegítőkonyhát szeretnének kialakítani, a teraszok és a csoportszobák 
burkolatát  kívánják  felújítani,  eszközbeszerzéssel  és  bölcsődei  férőhelyek,  csoportszobák 
bővítésével. 

Vigh Miklós: érdeklődik, hogy a községi templom felújítására vonatkozóan előreláthatólag fog-e 
megnyílni pályázati lehetőség?



Szarvák Imre: elmondja, hogy a Vidékfejlesztési program keretében tervezik pályázat benyújtását a 
templom  homlokzatának  felújítására  és  temetőben  lévő  utak  felújítására,  térkövezésére 
vonatkozóan. Emellett további terv a templom melletti, ÖNO épületének eredeti állapotára történő 
visszaállítása, teljes felújítása, mely a jövőben a Civil Szervezetek Házának funkcióját vehetné át, 
közösségi  célt  szolgálhatna  és  így  a  jelenlegi,  Civil  Ház  Fő  út  78.  szám  alatti  épülete 
visszakerülhetne az iskola használatába.  Tájékoztat  továbbá,  hogy közfoglalkoztatási  programok 
keretében 2016-os évben három program indítását tervezik, melyek a közúthálózat karbantartására, 
ezen  belül  járdák  építésére,  belvízelvezető  rendszerek  karbantartására,  valamint  a  helyi 
sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás negyedik ütemében terv szerint egy lovas pálya kialakítása 
valósul meg vízmű telep melletti önkormányzati területen. 

Kátai Lajos: reméli, hogy a felsoroltak alapján minél több pályázat sikeres lesz.

Szarvák Imre: elmondja továbbá, hogy tartja magát a tavaly tett ígéretéhez, mi szerint minden évben 
ezer  darab facsemetét  szeretne elültetni  a településen,  idén is  sikerült  megvalósítani  a  tervezett 
fásítást. Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése?

Vigh Miklós: a kiskerti ingatlanokra vonatkozóan közzétett pályázati hirdetménnyel kapcsolatban 
megjegyezni  kívánja,  hogy  egy,  a  hirdetményben  szereplő,  eladásra  meghirdetett,  telkének 
szomszédságában lévő ingatlant  az  önkormányzat  számára  tíz  évre  szóló  haszonkölcsönbe adta 
2013-ban,  melynek  a  listáról  történő  lehúzását  kéri,  vagy  amennyiben  lehetőség  van  rá, 
megvásárolná a szóban forgó területet. 

Szarvák Imre: megvizsgálja a kiírást és szükség módosítja a felhívást. Mivel több hozzászólás nem 
érkezett, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a tájékoztatóban foglaltakat 

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

122/2015. (XI.26.) 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]

Tájékoztató  az  önkormányzat  2015.  évi   költségvetésének  háromnegyed  éves   
teljesítéséről

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



Dömők  Istvánné: tájékoztatja  a  tisztelt  képviselőket,  hogy  a  beszámolót  a  Pénzügyi  Bizottság 
tárgyalta, tartalmát elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - tájékoztatóban foglaltakat 

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

123/2015. (XI.26.) KT határozat 

Az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetésének  háromnegyed  éves  teljesítéséről  szóló  
beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  foglaltak 
szerint megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének háromnegyed éves 
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

[3. napirendi pont]

Előterjesztés  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2015.  (II.27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

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

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a -  döntéshozatalban részt vevő 6 fő – rendelet-tervezetben foglaltakat

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

16/2015. (XI.27.) Önkormányzati  rendelet  

Az  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2015.  (II.27.)  rendelet  
módosításáról
(A 16/2015. (XI.27.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[4. napirendi pont]



Előterjesztés a Cifrapalota Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervből kiváló Mesevár 
Óvoda tagintézmény 2015. évi költségvetésének elszámolásáról

Szarvák  Imre:  ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat,  elmondja,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság 
tárgyalta, elfogadásra javasolja. Megkérdezi, van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja.

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:

124/2015. (XI.26.) KT határozat 

A Cifrapalota  Óvoda  és  Bölcsőde  költségvetési  szervből  kiváló  Mesevár  Óvoda  
tagintézmény 2015. évi költségvetésének elszámolásáról

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  és  módosítja  a  115/2015.  (X.22.)  KT határozatát  a  202.634 Ft 
gázszolgáltatási díj túlfizetés szolgáltatói visszafizetése miatt.
Jászboldogháza Község Önkormányzata a Mesevár Óvoda 1-8. havi kiadásainak 1.936.885 Ft-tal 
történő kiegészítésére kötelezettséget vállal,  valamint az óvodai köznevelési  dolgozók 2015. évi 
augusztus  havi  személyi  juttatására  átad  a  2015.  évi  4/12  állami  támogatási  részből  1  havi 
köznevelési bértámogatást 1.199.600 Ft összegben.

Határidő: 2015. december 20.
Felelős: Szarvák Imre polgármester / Szűcs Lajos polgármester

dr. Kovács Kornél jegyző / dr. Dinai Zoltán jegyző

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

[5. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetési  
koncepciójáról

Szarvák  Imre: ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Elmondja,  hogy  a  jövő  évi  terveket 
tartalmazza,  elkészítése nem kötelező feladat,  de mindenképpen hasznos a  jövőévi  költségvetés 
tervezését tekintve. Megkérdezi, van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?
Dömők Istvánné: tájékoztatja a Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 



ülésén tárgyalta, tartalmát elfogadásra javasolja. 

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja.

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:

125/2015. (XI.26.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetési  koncepciójának  
elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  a 
Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját. 

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

[6. napirendi pont]

Beszámoló  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  adóügyi  
tevékenységéről

Szarvák Imre: a beszámoló részletes ismertetésére felkéri dr. Kovács Kornél jegyzőt.

dr. Kovács Kornél: ismerteti a beszámolót, válaszol a felmerülő kérdésekre.

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

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a beszámolót.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a beszámolóban foglaltakat 

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

126/2015. (XI.26.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  adóügyi  tevékenységéről  szóló  
beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Községi  Önkormányzat  2014. 
évi adóügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben



2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

[7. napirendi pont]

Előterjesztés  a  kiadások  készpénzben  történő  teljesítésének  eseteiről  szóló  
önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák Imre: ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat, elmondja, hogy a kifizetéseknél ugyan 
már jelenleg is próbálja az önkormányzat a készpénz kímélő módot kell előnyben részesíteni, de a 
jövőben még intenzívebben át  kell  állni  a  banki  tranzakciók alkalmazására.  Megkérdezi,  van-e 
valakinek  kérdése  a  rendelet-tervezettel  kapcsolatban?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a -  döntéshozatalban részt vevő 6 fő – rendelet-tervezetben foglaltakat

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

17/2015. (XI.27.) Önkormányzati  rendelet  

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
(A 17/2015. (XI.27.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[8. napirendi pont]

Előterjesztés új településrendezési terv elkészítésének kérdéseiről

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  településrendezési  terv  felülvizsgálata,  aktualizálása  vált 
szükségessé. Felvette a kapcsolatot egy ennek elkészítésére jogosult céggel, a Kiszelovics és Társa 
Településrendező Kft-vel, aki a mellékelt árajánlatban részletezett 6.950.000 Ft-os ajánlatot adta. 
Törvényi  előírás,  hogy  az  önkormányzatoknak  2018-ig  településrendezési  tervet  kell 
elkészíttetniük. Sokallja a megajánlott árat, várja a javaslatokat.

Feketéné  Laczlavik  Ildikó: javasolja  több  irányból  bekérni  árajánlatot  és  a  legkedvezőbb 
ajánlattevőt megbízni a feladat elvégzésére. 

Kátai Lajos: támogatja az előtte elhangzottakat.

Szarvák Imre: mivel más hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a javaslatban 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:

127/2015. (XI.26.) KT határozat 



Új településrendezési terv elkészítésének kérdéseiről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az új településrendezési 
terv  elkészíttetéséről  szóló  javaslatot.  Ezzel  egy  időben  elutasítja  a  Kiszelovics  és  Társa 
Településrendező Kft-től érkezett 6.950.000 Ft összegű árajánlatot. Felkéri a polgármestert, hogy 
településrendezési terv elkészítésére vonatkozóan keressen fel  és kérjen be legalább további két 
cégtől árajánlatot.

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

[9. napirendi pont]

Előterjesztés  nyertes  ajánlattevő  kiválasztásáról  a  települési  térfigyelő  kamerarendszer 
fejlesztésére irányuló pályázatra vonatkozóan

Szarvák Imre: elmondja, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően még idén 22 darab korszerű 
térfigyelő kamera kerül kihelyezésre a településen. A régi helyek kamera cseréje mellett új figyelő 
pontok is kiépítésre kerülnek. A beruházás megvalósításával az összes településre vezető út, bejárat 
bekamerázásra kerül. Ezzel remélhetőleg még inkább visszaszoríthatóvá válik a bűnözés lehetősége.
Ismerteti a rendszer telepítése kapcsán bekért árajánlatokat, melyek közül a Wizard Telekom Bt. 
5.865.527 Ft-os  ajánlati  ára  a  legkedvezőbb.  Javasolja  a  feladat  elvégzésével  az  említett  céget 
megbízni.  Megkérdezi,  van-e más vélemény? 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:

128/2015. (XI.26.) KT határozat 

Nyertes  ajánlattevő  kiválasztásáról  a  települési  térfigyelő  kamerarendszer  fejlesztése  
pályázat kivitelezője kapcsán

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  térfigyelő 
kamerarendszer  fejlesztése  tárgyú  projektről  szóló  előterjesztést,  megvizsgálta  a  kivitelezési 
feladatok elvégzése kapcsán beérkezett  árajánlatokat,  melynek eredményeként  elhatározta,  hogy 
bruttó  5.865.527  Ft-os  ajánlati  árral  a  Wizard  Telekom  Bt.-t  bízza  meg  a  kamerarendszer 
telepítésével.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó megbízási szerződés 
aláírására.



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

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

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyző

 
 Jakusné Vámos Mária          Gál Zoltán
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


