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számú önkormányzati rendelet módosításáról

10/2016 A Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében létrejött tulajdonközösség 
megszüntetéséről

11/2016 A Jászsági  Szociális  Szolgáltató Társulás  Társulási  Megállapodás  módosításának  
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Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én, 
a  Polgármesteri  Hivatal   (5054  Jászalsószentgyörgy,  Fő  út  108/a.)  Házasságkötő  termében 
megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömők Istvánné,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária, 
Koczka László önkormányzati képviselők,
Nagy Kálmán,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Balázs Béla - RNÖ elnök,
Litkei Sándorné,
Tóth Lászlóné,
Vörös Judit,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

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

1/2016. (I.21.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Gál 
Zoltán és Koczka László 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  keretében  kéri  a 
"Vásároljon  most  telket  a  piaci  ár  alatt!"  című felhívás  megtárgyalását,  a   Délibáb,  Bercsényi, 
Tavaszmező utcák lakóitól érkezett kérelem megtárgyalását és első lakáshoz jutók támogatásának 
kérelmét  megtárgyalni,  végül egy lakossági  fellebbezés ügyet,  valamint  egy csatornatisztító gép 
vásárlásáról szóló javaslatot kér napirendre venni. Megkérdezi, van-e más javaslat? 

Jakusné  Vámos  Mária: kezdeményezi  napirendre  vételét  a  február  6-án  megrendezésre  kerülő 
Kereszténybál önkormányzat általi támogatásának lehetőségéről szóló javaslatot.



Szarvák  Imre: köszöni  a  javaslatot,  mivel  további  hozzászólás  nem  érkezett,  kéri  a  napirend 
elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  együttműködési  megállapodás  kötéséről  a  Jászalsószentgyörgyi  Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzatának  3.  függelékének  az  önkormányzati  kormányzati  funkciók  miatti 
módosításáról

 Előterjesztés a 2015. évi költségvetési előirányzatok módosításáról
 Előterjesztés az Ifjúsági Egyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról
 Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról
 Előterjesztés szociális rendelet módosításáról
 Előterjesztés  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  megszűnése  következtében  létrejött 

tulajdonközösség megszüntetéséről
 Előterjesztés  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  Társulási  Megállapodásának 

módosításáról
Zárt ülésen:

 Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról
 Előterjesztés önkormányzati ingatlan albérletbe adásáról
 Előterjesztés felhívás megtárgyalásáról
 Előterjesztés lakossági kérelmekről
 Előterjesztés Kereszténybál támogatásáról
 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés fellebbezések elbírálásáról
 Előterjesztés csatornatisztító gép vásárlásáról

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:

2/2016. (I.21.) 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  két  témát  kíván  érinteni.  Az  első  egy  munkahely  megtartással 
kapcsolatos kérdés. Mint arról tavaly mindannyian értesültünk, a helyben működő Xanta varroda 
csődbe  ment,  az  épület  árverezés  alá  került  és  ezzel  körülbelül  húsz  varrónőnek  szűnt  meg  a 
munkaviszonya. Azóta a Kerisz Kft-nek sikerült megegyeznie az új tulajdonossal az épület jövőbeni 



hasznosításáról. Célja a munkahelyteremtés. Az a terv, hogy az eddig - a volt művelődési házban - 
végzett műveleteket áthozzák a varroda helyére és bővítik saját tevékenységeik körét, így már két 
telephelyet  üzemeltetve  és  továbbalkalmazva  a  korábban  munkájukat  elvesztett  varrónőket  a 
településen.  Mivel az egykori művelődési ház épülete az önkormányzat tulajdonában van, ezért 
érintett  a  szükséges  átalakításokban.  Elmondja,  hogy  az  épületen  szükségessé  vált  egy  kisebb 
átalakítás.  Egy  3x3  méteres  ajtó  kiépítése  valósult  meg  a  napokban  annak  érdekében,  hogy  a 
jövőbeni munkavégzéshez nélkülözhetetlen szabászgépet be tudják vinni az épületbe. Úgy néz ki, 
hogy hamarosan kisimul a dolog és a művelődési ház továbbra is munkahely funkciót fog betölteni, 
melyet pozitív dologként értékel. 
A másik téma a még idén benyújtásra kerülő TOP-os pályázatok, melyek összefoglaló táblázatát 
kezükben tarthatják a tisztelt megjelentek. Ismerteti a hat megpályázni kívánt célt. Ezek: turisztikai 
fejlesztés a Zagyva és a Vadas park környékén; az óvoda további fejlesztése és egy új bölcsődei 
csoport  létrehozása;  a  belvíz  projekt  folytatása,  10-12  utca  belvízelvezető  rendszerének  teljes 
felújítása; kerékpárút építés a Rákóczi úton; energetikai célú fejlesztés a Polgármesteri Hivatal, a 
Könyvtár, az Egészségház és az Általános Iskola épületein; valamint egy szociális alapszolgáltató 
központ  létrehozása.  Elmondja,  hogy ezeket  a  pályázatokat  folyamatosan,  még  az  idei  év  első 
felében be kell nyújtani, melyek elbírálása remélhetően még év vége előtt megtörténik. Ezeken a 
pályázatokon kívül egyébként ebben a ciklusban még 7-8 másik területen szeretne fejleszteni. Várja 
a Képviselő-testület ötleteit, javaslatait is.

Koczka László: két javaslata van. Az egyik, a fiatalok számára szórakozási lehetőség biztosítása a 
településen.  Ha nem is a hét minden napján üzemelne,  legalább a hétvégékre nyisson meg egy 
közösségi  tér,  ahol  kulturált  körülmények között  összejöhetnek és  szórakozhatnak a  fiatalok.  A 
másik  az  Erzsébet  -  malom melletti  halastó.  Szeretné  kérni,  hogy  a  jövőben  tó  körül  igényes 
kiülőkkel, főzőhelyekkel szépítsük és tegyük vonzóvá a környezetet.

Szarvák Imre: elfogadja a javaslatot. Mivel más jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a két ülés 
közötti beszámolót.

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:

3/2016. (I.21.) 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 az ismertetett fejlesztési koncepciót.

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:



4/2016. (I.21.) KT határozat 

A 2016-2020-as fejlesztési koncepció elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-2020-as évekre vonatkozó 
fejlesztési koncepció elfogadta. 

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

[2. napirendi pont]

Előterjesztés  együttműködési  megállapodás  kötéséről  a  Jászalsószentgyörgyi  Roma  
Nemzetiségi Önkormányzattal

Szarvák Imre: elmondja, hogy jogszabály írja elő a megállapodás évenkénti felülvizsgálatát, melyet 
minden év január  31-ig el  kell  végezni.  Az új verzió a tavalyihoz képest  bővebb, részletesebb. 
Megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
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:

5/2016. (I.21.) KT határozat 

Együttműködési  megállapodás  megkötéséről  a  Jászalsószentgyörgyi  Roma  Nemzetiségi  
Önkormányzattal 

1) Jászalsószentgyörgy  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak alapján megtárgyalta a 
Jászalsószentgyörgyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő 
együttműködési megállapodást, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
és  a Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  152/2014.  (XI. 
27.) KT határozatával elfogadott együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert, hogy a megállapodást 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat nevében aláírja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2016. február 1.

Határozatról értesülnek:    1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Balázs Béla - RNÖ elnöke, Helyben
5.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
6.) Irattár, Helyben



[3. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának  3.  függelékének  az  önkormányzati  kormányzati  funkciók  miatti 
módosításáról

Szarvák Imre:  tájékoztatásul  elmondja,  hogy az  önkormányzat  szakfeladatrendszerének bővítése 
miatt  vált  szükségessé  a  módosítás,  ugyanis  az  SZMSZ-be  fel  kell  vezetni  az  új  kormányzati 
funkciókódokat, melyek az önkormányzat működésében jelentek meg. Ilyen például a január 1-jétől 
önkormányzat által működtetett fogorvosi szolgáltat. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése? 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:

6/2016. (I.21.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. 
függelékének az önkormányzati kormányzati funkciók módosítására

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat   Képviselő-testülete   elfogadja,  hogy  a 
Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  10/2013.  (IX.30.)  önkormányzati  rendelete  3. 
függeléke helyébe az alábbi 3. függelék lép:

 „3. Függelék a 10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  alaptevékenységének  kormányzati  funkciók szerinti 
besorolása:

Kormányzati Kormányzati funkció elnevezése:
funkció kódja:

011130           Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége

013320           Köztemető-fenntartás és- működtetés
013350              Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041140           Területfejlesztés igazgatása
041232 Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233           Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Országos közfoglalkoztatási program
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042360 Halászat, haltenyésztés
045120           Út, autópálya építése,
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár-belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység
064010           Közvilágítás,
066010 Zöldterület kezelés
066020           Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás



072112               Háziorvosi ügyeleti ellátás,
072311               Fogorvosi alapellátás
074031               Család és nővédelmi egészségügyi gondozás,
081030           Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083030           Egyéb kiadói tevékenység,
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
104037               Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106010           Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107080           Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                   2) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
                                   3) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatóság, Szolnok
                                   4) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
                                   5) Irattár, Helyben

[4. napirendi pont]

Előterjesztés a 2015. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

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

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

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, 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:

7/2016. (I.21.) KT határozat 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  foglaltak 
szerint megtárgyalta a költségvetés módosítását és elfogadja a költségvetési előirányzatok növelését 
5.573 e. Ft nettósított összegben finanszírozások nélkül az alábbiak szerint:

Az önkormányzati költségvetési támogatás növekedik a gyermekétkeztetés  működésére 622 e. Ft, 



a lakásfenntartásra 110 e. Ft, bérkompenzációra 46 e. Ft, szociális ágazati kiegészítő bérpótlékra 
163 e. Ft, felhalmozási célú 3.383 e. Ft ivóvízminőség javító programra kapott támogatással.
A  pályázat  alapján  kapott  15.000  e.  Ft  kiegészítő  költségvetési  támogatás  hatásaként  ezen 
előirányzat csökken 95  e. Ft-tal.
Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata nő 2.401 e. Ft-tal közmunka program végett.
A kiadási előirányzatok változása a vagyon- és város gazdálkodás, valamint a közmunka feladatok 
kapcsán: csökken személyi juttatás 896 e. Ft-tal és a járulékok 310 e. Ft-tal, a dologi kiadás 8.445 e. 
Ft-tal  nő,  beruházás 1.161 e.  Ft-tal  nő a halgazdaság kialakítása végett,  felújítás 5.436 e.  Ft-tal 
emelkedik a Lovarda épület felújítása és az ivóvízminőség javító program keretében.
Az ellátottak juttatásai kiadás 110 e. Ft-tal, a tartalék 527 e. Ft-tal növekedett.

Polgármesteri Hivatalnál az irányítószervi finanszírozás bevétel csökkenésére került sor, mert a 
teljesítésnél csökkent a  személyi juttatás  2.089 e. Ft-tal, a járulékok 683 e. Ft-tal, a dologi kiadás 
885 e. Ft-tal, a beruházás 498 e. Ft-tal.

Cifrapalota Óvodánál az intézményi működési bevétel csökken  1.057 e. Ft-tal.
Az  irányítószervi  finanszírozás   bevétele  csökkent,  mert  a  kiadások  teljesítései  csökkentek,  a 
személyi juttatás  2.509 e. Ft-tal, a járulékok 412 e. Ft-tal, a dologi kiadás 1.917 e. Ft-tal.
A beruházás  költségvetési előirányzata emelkedett a működéshez gép vásárlás céljából 93 e. Ft-tal.

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 

[5. napirendi pont]

Előterjesztés az Ifjúsági Egyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról

Szarvák  Imre: az  előterjesztés  kiegészítéseként  elmondja,  hogy  a  2013-ban,  visszatérítendő 
támogatásként  az  Ifjúsági  Egyesület  számára  átadott  1.000.000.-  Ft  a  Vadas  Vendégház  projekt 
kapcsán felmerült járulékos költségekre lett elköltve, melyet - tekintettel annak felhasználására - 
javasolja  vissza  nem térítendő támogatássá módosítani.  Megkérdezi,  van-e más javaslat?  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:

8/2016. (I.21.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  187/2013.  (XI.28.)  KT 
határozatát  úgy  módosítja,  hogy  a  határozatban  megállapított  1.000.000.-  Ft  visszatérítendő 
támogatást vissza nem térítendő támogatásként nyújtja a Vadas Vendégház projekttel kapcsolatban 



felmerült  többletkiadások  finanszírozására.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre 
polgármestert a módosított támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 216. február 28.

Határozatról értesül:   1.) Képviselő-testület, H.
2.) Jegyző, H.
3.) Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület, H.

[6. napirendi pont]

Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

Szarvák Imre: tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy a Magyar Telekom mobiltelefon hálózatát 
szeretné erősíteni, melynek érdekében bázisállomást építene ki a víztorony tetején. Amennyiben 
ehhez hozzájárul a Képviselő-testület, a Magyar Telekom cserébe évi 600.000.- Ft + Áfa bérleti 
díjat hajlandó fizetni az Önkormányzatnak. Megkérdezi, van-e kérdés, más javaslat? 

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a benne foglaltakat elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé.

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a javaslatot.

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:

9/2016. (I.21.) KT határozat 

A Magyar Telekom Nyrt.-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat 
a határozat mellékletét  képező bérleti  szerződésben foglaltak szerint bérleti  szerződést kössön a 
Magyar Telekom Nyrt.-vel  (1013 Budapest,  Krisztina krt.  55.)  a  Jászalsószentgyörgy,  belterület 
1741/3 hrsz. alatti víztoronyra vonatkozóan. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek:1.) Magyar Telekom Nyrt. jogi képviselője útján: Dr. Kun Krisztián ügyvéd
(Kun Krisztián Ügyvédi Iroda - 1117 Budapest, Baranyi tér 10. III./2.)

   2.) Képviselő-testület tagja, Helyben
   3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
   4.) Pénzügy, Helyben
   5.) Irattár, Helyben

[7. napirendi pont]



Előterjesztés szociális rendelet módosításáról

Szarvák  Imre:  arról  tájékoztat,  hogy  a  tervezett  rendeletmódosítással  a  jogosultsági  szintek 
enyhítésre  kerülnek  és  nagyobb  keret  áll  rendelkezésre  települési  támogatások  odaítélésére. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetben foglaltakat.

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

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

1/2016. (I.22.) Önkormányzati  rendelet  

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról
(Az 1/2016. (I 22.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[8. napirendi pont]

Előterjesztés  a  Jászsági  Többcélú  Társulás  megszűnése  következtében  létrejött  
tulajdonközösség megszüntetéséről

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

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, tartalmát elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület felé.

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, 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:

10/2016. (I.21.) KT határozat 

A  Jászsági  Többcélú  Társulás  megszűnése  következtében  létrejött  tulajdonközösség  
megszüntetéséről

1. Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  to-
vábbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-ban 
meghatározott jogkörében eljárva, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  5:78.  §-a,  és 5:80.  §-a alapján a 
Jászsági Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2013. június 30. 
napján  történt  megszűnését  követően  keletkezett  tulajdonközösség 
2016.  január  1.  napjával  történő  megszüntetéséhez  hozzájá -
rul.



2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti a megszűnt Társulás – jelenleg 
közös tulajdonban lévő – vagyonának felosztásáról rendelkező jelen hatá-
rozat  1.  mellékletét  képező  tulajdonközösség  megszüntetéséről 
szóló  megállapodást  elfogadja  és  felhatalmazza  Jászalsószent-
györgy polgármesterét a megállapodás Jászalsószentgyörgy Községi Ön-
kormányzat képviseletében történő aláírására.

Határidő:          2016. január 31.
Felelős:        Szarvák Imre polgármester (a megállapodás aláírása vonatkozásában)

3. A Képviselő-testület a Mötv. 107. §-ban meghatározott jogkörében eljár-
va, a megszűnt Társulás Titkárságának  vagyona  (a  továbbiakban: 
Titkársági  vagyon)  felett i  tulajdonjog  Jászalsószentgyörgy 
Községi  Önkormányzatot  megillető  részarányának  a Jászberény 
Városi Önkormányzat (székhely: 5100 Jászberény, adószám: 15732671-
2-16, képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester) részére a Jászalsószent-
györgy  Községi  Önkormányzatot  megillető  érték  a  tulajdonközösséget 
megszüntető megállapodás melléklete szerint 805.528.- Ft értéken történő 
átruházásáról dönt.

4. A Képviselő-testület a 3. pont szerinti Titkársági vagyon visszterhes átru-
házásáról  adásvételi  szerződést  köt  és felhatalmazza Jászalsószent-
györgy polgármesterét a szerződés Jászalsószentgyörgy Községi Önkor-
mányzat képviseletében történő aláírására.

Határidő:             2016. január 31.
Felelős:          Szarvák Imre polgármester (a szerződés aláírása vonatkozásában)

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Jászberény Város Önkormányzata
3.) Megszűnt JTT tagönkormányzatai

[9. napirendi pont]

Előterjesztés  a Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  Társulási  Megállapodásának  
módosításáról

Szarvák Imre: arról tájékoztat, hogy a jövőben a szociális és gyermekjóléti ellátás több pontban is 
átalakul. Ezek átvezetése miatt vált szükségessé a Társulási Megállapodás módosítása. Megkérdezi, 
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e további 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:

11/2016. (I.21.) KT határozat 

A  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  Társulási  Megállapodás  módosításának  
jóváhagyásáról



Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többséggel jóváhagyja a 
Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  Társulási  Megállapodás  módosítását  jelen  előterjesztés 
szerint. 

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, Jászladány

Szarvák Imre: a napirendek megtárgyalását zárt ülés keretében folytatja.

  Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
   polgármester          jegyző

 
      Koczka László                       Gál Zoltán
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
 jegyzőkönyv-hitelesítő   jegyzőkönyv-hitelesítő


