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Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én, 
a  Polgármesteri  Hivatal   (5054  Jászalsószentgyörgy,  Fő  út  108/a.)  Házasságkötő  termében 
megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária, 
Kátai Lajos,
Koczka László önkormányzati képviselők,
Zsoldi Lajos bizottsági tag,
Litkei Sándorné,
Tóth Lászlóné,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy az ülés  határozatképes,  Gál  Zoltán 
képviselő  jelezte  távolmaradásának  okát.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Dömők  Istvánné  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:

23/2016. (II.11.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők 
Istvánné és Kátai Lajos 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  napirendjét 
konzorciumban  történő  pályázat  benyújtásának  lehetőségéről szóló  előterjesztéssel  kéri 
kiegészíteni. Zárt ülés keretében a következőket kéri megtárgyalni:  Előterjesztés civil szervezetek  
soron kívüli  támogatásáról,  Előterjesztés lakossági kérelemről,  Előterjesztés első lakáshoz jutók  
támogatásáról.  Megkérdezi,  van-e  további  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem lát,  kéri  a  napirend 
elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosításáról
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  adósságot  keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetésének 

elfogadásáról



 Előterjesztés TOP pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről
 Előterjesztés konzorciumban történő pályázat benyújtásának lehetőségéről

Zárt ülésen:
 Előterjesztés civil szervezetek soron kívüli támogatásáról
 Előterjesztés lakossági kérelemről
 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:

24/2016. (II.11.) 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  megemlíti,  hogy  az  utóbbi  Képviselő-testületi  ülést  követően 
vásárolt  WOMA szivattyú, csatornatisztító jármű jelenleg a műszaki vizsgára történő felkészítés 
alatt áll. Reméli, hogy mielőbb használatba állíthatóvá válik. 
Egy másik, szintén a januári ülésen napirenden lévő témához is fűz néhány gondolatot: meglátása 
szerint a CSOK miatti  telkek értékesítése már országos szinten jelenlévő jelenség, napról-napra 
népszerűbbek az "ingyenes" telkek. Javasolja óvatosan kezelni a kérdést és várni a helyben felkínált 
lehetőség széles körben történő meghirdetésével, hiszen valamilyen módon be kell korlátozni, hogy 
kik  jöhessenek  és  kik  akarjanak  településünkön  letelepedni.  Példaként  megemlíti,  hogy  egy 
magyarországi  településen  a  Képviselő-testület  rendeletbe  foglalta  annak  feltételeit,  hogy  kik 
telepedhetnek  le  és  kik  kaphatnak  telket  az  önkormányzattól.  Javasol  kidolgozni  egy  hasonló 
rendelet-tervezetet,  melynek  segítségével  képesek  lehetünk  megszűrni  a  betelepülni  kívánó 
személyeket. 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:

25/2016. (II.11.) 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]

Előterjesztés  a  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény  alapító  okiratának  
módosításáról

Szarvák  Imre: ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat.  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:

26/2016. (II.11.) KT határozat

           Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény  
módosított alapító okiratának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja a Cifrapalota Óvodai 
és Bölcsődei Intézmény alapító okiratát módosító okiratot.

Határozatról értesülnek:               1) Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                        2) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
                                        3) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatóság, Szolnok
                                        4) Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény vezetője, Helyben
                                        5) Irattár, Helyben

[3. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  adósságot  keletkeztető  
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy a költségvetés elfogadása előtt az ÁHT előírásai alapján a Képviselő-
testületnek el kell fogadnia az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeiről szóló határozatot, 
mely a Faluház felújítására kapcsán 2014-ben felvett 1.688.000.- Ft projekthitel tartozást jelenti. 
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:

27/2016. (II.11.) KT határozat

Az  Önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettség  
megállapításáról 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint 



az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét 
a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

1. melléklet

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

2017. 2019.

A B C D E F

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01

02 0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 0

04 0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 500 500 500

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06 0

Saját bevételek (01+… .+06) 07

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a 08

09

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 0

17

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek bemutatása

Sor-
szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN

F=(C+D+E)

2 018

43 000 42 000 41 000 126 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó 
bevétel

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1 500

43 500 42 500 41 500 127 500

21 750 21 250 20 750 63 750

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása

1 688 1 620 3 308

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 
esetén annak vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve 
az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a 
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték

hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a 
továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege

1 688 1 620 3 308

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 
(07-16)

20 062 19 630 20 750 60 442



[4. napirendi pont]

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
elfogadásáról

Szarvák Imre: megkérdezi,  van-e valakinek kérdése az előzetesen kézhez kapott  előterjesztéssel 
kapcsolatban?

Dömők Istvánné: tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a 2016. évi 
költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, melynek tartalmát elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: 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:

2/2016. (II.12.) Önkormányzati  rendelet  

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(Az 2/2016. (II. 12.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[5. napirendi pont]

Előterjesztés TOP pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről

Szarvák Imre: tájékoztatja a tisztelt jelenlévőket, hogy az elmúlt ülésen tárgyalt, benyújtani kívánt 
TOP-os pályázatok sorából időközben kiesett a szociális központ létrehozásáról szóló projektterv a 
működési engedély megszerzése miatti rövid határidő miatt. Kihangsúlyozza, hogy ettől függetlenül 
a jövőben szeretné megvalósítani a beruházást egyéb pályázati forrás bevonásával.
Jelen előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy tekintettel a szűkös határidőkre - és arra, hogy 
szinte mind a hat pályázatot egy időben kell koordinálni - kéri, hogy az 1 millió forint összeghatárt 
nem meghaladó beszerzések esetében a pályázat benyújtásához szükséges árajánlatok bekérésére 
felhatalmazást kapjon. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata? 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:

28/2016. (II.11.) KT határozat

TOP pályázatokhoz kapcsolódó ajánlatok bekéréséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szarvák  Imre 
polgármestert,  hogy  a  benyújtásra  kerülő  TOP-pályázatokhoz  kapcsolódóan  az  alábbi 
szakfeladatokra 3 árajánlatot kérjen be  a megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberektől ill. 
gazdasági társaságoktól.

 Megvalósíthatósági tanulmány – az előkészítés során
 Engedélyes tervek és költségvetés – előkészítés során 



 Közbeszerzés - a támogatási szerződés megkötését követően
 Kiviteli tervek - a támogatási szerződés megkötését követően
 Projektmenedzsment - a támogatási szerződés megkötését követően
 Műszaki ellenőr - a támogatási szerződés megkötését követően
 Nyilvánosság biztosítása - a támogatási szerződés megkötését követően

Az  árajánlatok  bekérését  követően  a  nettó  1.000.000.-  Ft  értékhatár  feletti  beszerzésekről  a 
képviselő-testület,  a  nettó  1.000.000.-  Ft  értékhatár  alatti  beszerzésekről  a  Polgármester  dönt  a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás figyelembe vételével.

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

[6. napirendi pont]

Előterjesztés konzorciumban történő pályázat benyújtásának lehetőségéről
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák  Imre:  tájékoztatja  a  tisztelt  jelenlévőket,  hogy  a  TOP keretében  megvalósítani  kívánt 
turisztikai  pályázatot  Jánoshidával  együttműködve  kívánja  benyújtani,  bízva  ezzel  a  pályázat 
pozitívabb elbírálásában. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban több egyeztetésen is részt vett a 
Zagyva-menti  turizmus  fejlesztés  kapcsán,  mely  összefogáshoz  valószínűleg  még  Alattyán  is 
csatlakozni fog. Jánoshidának az a javaslata, hogy a pályázat koordinálásával a jászberényi Jásztér 
Kft-t bízzuk meg. 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:

29/2016. (II.11.) KT határozat
 

Konzorciumi  együttműködés  keretében  történő  pályázat  benyújtásáról  és  a  Jásztér  Kft.  
megbízásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  TOP 
keretében meghirdetett turisztikai pályázat "Zagyva-menti turizmus fejlesztés" címen Jánoshidával 
közösen, konzorciumi együttműködési megállapodást kötve kerüljön benyújtásra, valamint ahhoz, 
hogy a pályázat teljes körű koordinációját a Jásztér Kft. végezze.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  megállapodás 
megkötésére.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos



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

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülés keretében folytatja.

  Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
   polgármester          jegyző

 
     Dömők Istvánné                       Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
 jegyzőkönyv-hitelesítő   jegyzőkönyv-hitelesítő


