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Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.

22/2015

A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott ülésén felvett 
jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

135/2015 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
136/2015 Napirend elfogadásáról
137/2015 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
138/2015 A település katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
139/2015 A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
140/2015 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 

munkatervének elfogadásáról
141/2015 Nyilatkozat adásáról a Községháza hasznosítására vonatkozóan az MNV Zrt.-vel  

kötött  megállapodás alapján
142/2015 A kiskerti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításáról
143/2015 Sas Dezső Jászalsószentgyörgy, Ady Endre út 11. szám alatti ingatlana 

díszkivilágításának támogatásáról



Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-
én,  a  jászalsószentgyörgyi  Lovarda  (5054  Jászalsószentgyörgy,  Fő  út  108/a.)  Oktatótermében 
megtartott 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,
Tarnai Mihály igazgató,
Nagy Kálmán,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Fózer Tibor JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Szabó Szabolcs Gábor JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  teljes  létszámmal 
határozatképes.  Külön  köszönti  Fózer  Tibor  és  Szabó  Szabolcs  utakat,  akik  a  jászberényi 
Katasztrófavédelmi  Igazgatóságtól  érkeztek.  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:

135/2015. (XII.17.) 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:  az  "Egyebek" keretében Sas 
Dezső díszkivilágításának támogatásáról. Megkérdezi, van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem 
lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Beszámoló a település katasztrófavédelmi helyzetéről 
 Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
 Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról



 Előterjesztés nyilatkozat adásáról az MNV Zrt.-vel kötött  megállapodás alapján
 Előterjesztés  a  kiskerti  ingatlanok  értékesítése  kapcsán  kiírt  pályázat  nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 
 Előterjesztés Sas Dezső ingatlana díszkivilágításának támogatásáról

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:

136/2015. (XII.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]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  2015.  év  utolsó  Képviselő-testületi  ülését  szeretné  kicsit 
rendhagyóvá tenni - a helyszínen kívül - azzal, hogy szünet alatt lehetőséget kínál megtekinteni egy 
- jelenleg is zajló - lovas oktatást a fedett pályán, valamint felkínálja a lovaglás lehetőségét annak,  
aki érez magában elég bátorságot. Két ülés közötti beszámolójában arról tájékoztatja a jelenlévőket,  
hogy a napokban elkészült a Coop áruház előtti kerékpártárolóhoz tervezett háromágú kandeláber 
lámpa,  melynek  fénye  Mikulás  napján  gyulladt  fel  először,  egyfajta  ajándékként  a  lakosság 
számára. Véleménye szerint ez a beruházás sokkal hasznosabb a településnek, mintha a fő út menti 
fákra karácsonyi díszítésként hosszú égősorokat vásároltunk volna. 

Kátai Lajos: egyetért az előtte elhangzottakkal, hozzá is több gratuláció érkezett az elmúlt napokban 
az új kandeláber miatt. 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e más hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 
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:

137/2015. (XII.17.) 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]

Beszámoló a település katasztrófavédelmi helyzetéről 

Szarvák  Imre: még  egyszer  köszönti  a  katasztrófavédelem delegáltjait.  Megkérdezi,  kívánják-e 
kiegészíteni a beszámolóban foglaltakat?

Fózer Tibor: köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy miután a tűzoltóság és a katasztrófavédelem 
integrálódott, a mellette helyet foglaló Szabó Szabolcs lett a tűzoltóság parancsnoka, aki egyben az 
önkéntes tűzoltóságok felügyelője. Elmondja, hogy a mai ülésre két év összefoglaló beszámolóját 
készítették el. Ezúttal tisztelettel kéri a Képviselő-testülettől, hogy legközelebb az év első felében 
tárgyalja  meg  beszámolójukat  tekintettel  arra,  hogy  ezt  ők  minden  év  elején  elkészítik.  A 
beszámolóban foglaltak ismertetéseként elmondja, hogy az elmúlt időszakban a településen nem 
volt  katasztrófavédelmi  helyzet,  de  sajnos  egyre  emelkedik  a  tűzesetek  száma.  Ismerteti  a 
számszerűsített adatokat. Elmondja továbbá, hogy 2016 első félévében szeretné és személyesen is 
támogatni fogja azt a célt,  hogy a Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó Egyesület két fokozattal 
előbbre lépjen, így állami támogatásban is részesülhessen működési költségeik fedezése érdekében. 
Sajnálja, hogy Törőcsik Tamás, a helyi önkéntes tűzoltóság elnöke nincs jelen az ülésen. Szerette 
volna az ő véleményét és tapasztalatait is meghallgatni az elmúlt időszak történéseiről.

Szarvák  Imre: megköszöni  a  tájékoztatót  és  a  jövőbeni  beszámolók  megtárgyalásáról  szóló 
javaslatot.  Megkérdezi,  van-e  valakinek  kérdése  az  elhangzottakkal  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:

138/2015. (XII.17.) KT határozat 

A település katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberényi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség tájékoztatóját és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a 2014. évi és a 2015. 
november 30-ig tartó tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Jászberény 
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el.



Szünet után.
(Fózer Tibor és Szabó Szabolcs Gábor elhagyták az üléstermet.)

[3. napirendi pont]

Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

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

dr. Kovács Kornél: elmondja, hogy a jövő évi belső ellenőrzés három célterületre fog irányulni. 
Ezek:  az  elnyert  állami  támogatások  felhasználásának,  az  Alsó-jászsági  Köznevelési 
Intézményfenntartó  Társulás  megszüntetésének  és  a  lezárult  komplex  belterületi  vízrendezés  I. 
ütemének teljes belső revíziója.

Szarvák Imre: megkérdezi, 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:

139/2015. (XII.17.) KT határozat 

A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  határozat  mellékletét  képező 
2016. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél, Helyben
3.) Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr 
3.) Képviselő-testület, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[4. napirendi pont]

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról

Szarvák Imre: az írásos előterjesztést előzetesen mindenki megkapta. Megkérdezi, van-e valakinek 
más javaslata a 2016. évi munkarend tervezethez? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja 
azzal a módosítással,  hogy a település katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolót  a  2016. 
április 21-i ülésén tárgyalja a Képviselő-testület.

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:



140/2015. (XII.17.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2016.  évi  
munkatervének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező 2016. évi munkatervet.

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

[5. napirendi pont]

Előterjesztés nyilatkozat adásáról az MNV Zrt.-vel kötött  megállapodás alapján

Szarvák Imre: tájékoztatásul elmondja, hogy a 2011-ben MNV Zrt.-vel kötött megállapodásról van 
szó, melynek értelmében minden év január végéig nyilatkozattételi kötelezettsége van a Képviselő-
testületnek  a  Községháza  épületének  rendeltetésszerű  hasznosításáról.  Megkérdezi,  hogy  van-e 
kérdés? 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:

141/2015. (XII.17.) KT határozat 

Nyilatkozat adásáról a Községháza hasznosítására vonatkozóan az MNV Zrt.-vel kötött  
megállapodás alapján

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az MNV Zrt. 
között 2011. június 16-án SZT/35892 számon létrejött megállapodás alapján nyilatkozik, hogy a 
Jászalsószentgyörgy 887 hrsz.-ú, természetben 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A. szám alatti 
kivett Községháza megnevezésű ingatlant Polgármesteri Hivatalként használja.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Kovács Kornél jegyzőt, hogy a nyilatkozatot 2016. január 31 
-ig továbbítsa az MNV Zrt. részére.

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) MNV Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

[6. napirendi pont]



Előterjesztés  a  kiskerti  ingatlanok  értékesítése  kapcsán  kiírt  pályázat  nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztásáról 

Szarvák  Imre: a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  megállapította  a  felhívás  eredményét,  nyerteseként 
Kormos Ferenc pályázót hirdette ki. Felkéri Dömők Istvánnét az eljárás ismertetésére.

Dömők Istvánné: elmondja, hogy a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2015 (X.22.) 
KT határozatával egy fordulós nyilvános versenytárgyalás kiírásáról döntött a kiskerti ingatlanok 
értékesítéséről.  A  közzétett  pályázati  hirdetményben  részletezett  helyrajzi  számú  ingatlanok 
kikiáltási  árát  180  Ft/m2  áron  határozta  meg,  mely  árat  az  egyetlen  pályázó  Kormos  Ferenc 
megajánlotta.  Mivel  pályázata  határidőn belül  érkezett  be és  tartalmilag  megfelel  a  felhívásban 
közzétett feltételeknek, a Pénzügyi Bizottság a felhívás nyerteseként Kormos Ferencet hirdette ki.

dr. Kovács Kornél: egy helyesbítésre hívja fel a figyelmet. Elmondja, hogy a pályázati felhívásban 
értékesítésre meghirdetett ingatlanok közül az 2247 hrsz-ú 830 m2 területű ingatlant ki kell venni az 
eladásra  kerülő  ingatlanok  listájáról,  mivel  azt  az  Önkormányzat  2013-ban  10  évre  szóló 
haszonkölcsön szerződés keretében bérbe adta. 

Szarvák  Imre:  megkérdezi,  van-e  kérdés,  hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja a 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:

142/2015. (XII.17.) KT határozat 

A kiskerti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiskerti ingatlanok értékesítése 
kapcsán  kiírt  pályázat  nyerteseként  a  megajánlott  180  Ft/m2  ajánlati  árral  Kormos  Ferenc, 
Jászalsószentgyörgy, Fő út 136/a. szám alatti lakost hirdeti ki. 

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

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

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Kormos Ferenc pályázó, Helyben Fő út 136/a.
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Pénzügy, Helyben
6.) Irattár, Helyben

[7. napirendi pont]



Előterjesztés Sas Dezső ingatlana díszkivilágításának támogatásáról
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: javasolja  az  idei  díszkivilágítás  támogatását  -  amennyiben a  Képviselő-terület  is 
beleegyezik - a tavalyihoz hasonlóan egyszeri 100.000.- Ft-tal. Megkérdezi, van-e más javaslat?

Kátai  Lajos: támogatja  a  javaslatot,  mivel  Dezső  házának  díszkivilágítása  valóban  nagyon  sok 
látogatót vonz az településre, ezzel is népszerűsíti községünket.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

A 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:

143/2015. (XII.17.) KT határozat 

Sas Dezső Jászalsószentgyörgy, Ady Endre út 11. szám alatti ingatlana díszkivilágításának 
támogatásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  Sas  Dezső 
Jászalsószentgyörgy,  Ady  Endre  út  11.  szám  alatti  lakos  jelentős  turisztikai  vonzerejű 
díszkivilágítását 100.000,- Ft összeggel támogatja a 2015. évben. 
A támogatás forrását a rendezvényekre elkülönített előirányzat biztosítja. 

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

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Sas Dezső, Helyben Ady Endre út 11.
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 18:35 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyző

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


