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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-én megtartott ülésén felvett 
jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

36/2016 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
37/2016 Napirend elfogadásáról
38/2016 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
3/2016. (II.26.) Önkormányzati  rendelet  

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

39/2016 A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön 
szerződés módosításának elfogadásáról



Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-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, 
Kátai Lajos,
Koczka László önkormányzati képviselők,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Balázs Béla RNÖ elnök,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tag,
Litkei Sándorné,
Tóth Lászlóné,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  teljes  létszámmal 
határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gál Zoltán és Kátai Lajos 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:

36/2016. (II.25.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Gál 
Zoltán 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 és módosítását. A meghívóban 
szereplő 3. napirendi pontot "Előterjesztés TOP pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről" kéri levenni 
a napirendről, helyette a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött Haszonkölcsön  
szerződés módosításának elfogadásáról szóló előterjesztést  kéri  megtárgyalni.  Továbbá napirend 
kiegészítéseként  az  "Egyebek"  keretében,  zárt  ülésen  kéri  megtárgyalni  a  következőket: 
Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Kft.  ügyvezetőjének  jövőbeni  megbízatásáról;  
Előterjesztés lakossági kérelemről; Előterjesztés önkormányzati ingatlan értékesítéséről. Mivel más 
javaslatban nem érkezett, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetésének 



módosításáról
 Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálattal  kötött  Haszonkölcsön 

szerződés módosításának elfogadásáról
Zárt ülésen:

 Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. ügyvezetőjének jövőbeni megbízatásáról
 Előterjesztés lakossági kérelemről
 Előterjesztés önkormányzati ingatlan értékesítéséről

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:

37/2016. (II.25.) 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:  elemzi az önkormányzat napi pénzügyi helyzetét bemutató tájékoztató táblázatot, 
majd  a  településen  hónap  végével  lejáró,  illetve  március  2-án  induló  közfoglalkoztatási 
programokról tájékoztatja a megjelenteket. Elmondja, hogy az önkormányzat ezúttal is sikeresen 
pályázott, melynek köszönhetően három új közfoglalkoztatási program indulhat el a közeljövőben. 
Ezek: "Jászalsószentgyörgyi közúthálózat és járdarendszer fejlesztése" startminta program március 
2-től  december  31-ig,  30  fő  regisztrált  munkanélküli  foglalkoztatásával,  "Jászalsószentgyörgyi 
belvízrendszer  fejlesztése"  startminta  program  március  2-től  december  31-ig,  35  fő  regisztrált 
munkanélküli  foglalkoztatásával,  valamint  a  "Jászalsószentgyörgyi  Lovas  Centrum  és  Magyar 
Udvar  fejlesztése"-  helyi  sajátosságokra  épülő  közfoglalkoztatás  IV.  üteme március  2-től  2017. 
február 28-ig 25 fő foglalkoztatásával.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy a településen vállalt  éves 
szintű  90-100  fős  foglalkoztatási  létszám  arányaiban  kiemelkedő  a  Jászságban.  Sajnos  a 
tapasztalatok egyre inkább azt mutatják, hogy a munkavállalók közel fele nem úgy értékeli ezt a 
lehetőséget, ahogyan illő lenne. Megtehetnénk azt is, hogy csak a jelenlegi foglalkoztatási létszám 
felére pályázunk, hiszen a közmunkaprogramok adminisztrációja rengeteg plusz munkával jár az 
önkormányzatnak.  Tájékoztatója  összefoglalásaként  elmondja,  hogy  azok  a  személyek,  akik 
jövőbeni  munkalehetőség  ügyében  fordultak  hozzá,  valamennyiüknek  fog  munkalehetőséget 
biztosítani március elejétől, így elmondható, hogy Jászalsószentgyörgy mindenki dolgozik, aki akar.

Zsoldi  Lajos: az  idősek  klubjának  átszervezésével  kapcsolatban  szeretne  néhány  szót  szólni. 
Elmondja, hogy több idős ember is megkereste azzal, hogy igaz-e a hír, mi szerint a Fő út 69-ből át  
akarják költöztetni őket a Petőfi úti, volt orvosi rendelő épületébe?! Nagy részük rendkívül fel van 
háborodva  azon,  hogy  a  költözéssel  kapcsolatban  ő  véleményüket  nem kérte  ki  senki.  Ezúton 
tájékoztatást  szeretne kérni,  hogy mik is  a pontos  tervek,  hogy áll  ez  a  projekt,  mikor  várható 
konkrét lépés?



Szarvák Imre: köszöni a kérdést. Elmondja, hogy egyenlőre maradnak a megszokott helyükön, a Fő 
út 69-ben, ugyanis az új helyszín átalakítására irányuló pályázati lehetőséget idő hiányában nem 
tudtuk kihasználni. Ettől eltekintve hosszútávon csak az a cél, hogy költözzenek át a Petőfi útra, egy 
sokkal  komfortosabban  kialakított  helyszínre.  Kihangsúlyozza,  hogy  az  idősek  véleményét 
fontosnak  tartja,  szívesen  veszi  az  átköltözéssel  kapcsolatos  érveiket,  ellenérveiket.  Várja  az 
észrevételeket, megkérdezi, mi a probléma a másik helyszínnel?

Zsoldi Lajos: elmondja, hogy őt a következő érvekkel keresték meg: a jelenlegi helyszín közvetlen 
szomszédságában van a Posta, az Étkezde, a Templom, a Coop bolt,  a piac tehát minden olyan 
helyszín,  ami számukra fontos lehet, amellett,  hogy a másik helyszínnel ellentétben, ez a Fő út 
mellett található.

Szarvák Imre: köszöni az észrevételeket, elmondja, hogy ezek valóban nyomós érvek, megfontolja 
a lehetőségeket. Megkérdezi, van-e más észrevétel? 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:

38/2016. (II.25.) 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  Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének  
módosításáról

Szarvák Imre: tájékoztat,  hogy február 29-ig le kell  zárni a tavalyi év költségvetését, elmondja, 
hogy  az  előterjesztés  az  átvezetéseket,  tényadatokat  tartalmazz.  Megkérdezi,  van-e  valakinek 
kérdése a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban?

Dömők Istvánné: tájékoztatja a Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, tartalmát elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

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:

3/2016. (II.26.) Önkormányzati  rendelet  



Az  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2015.  (II.27.)  rendelet  
módosításáról
(Az 3/2016. (II. 26.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[3. napirendi pont]

Előterjesztés  a  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kötött  
Haszonkölcsön szerződés módosításának elfogadásáról

Szarvák Imre: ismerteti a Haszonkölcsön szerződés módosításának okát. Elmondja, hogy 2016-tól 
minden  tagönkormányzat  átvállalja  a  helyben  működő  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat irodájának fenntartási költségeit, mely jóváhagyásához a Képviselő-testület beleegyező 
határozatára  van  szükség.  Megkérdezi,  van-e  kérdés,  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:

39/2016. (II.25.) KT határozat 

A Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kötött  Haszonkölcsön  szerződés  
módosításának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadja  a 
Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálattal  kötött  Haszonkölcsön  Szerződést  módosító 
szerződés-tervezetet az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  Haszonkölcsön  szerződés 
aláírására.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, Jászladány Hősök tere 6.
3.) Jászági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jászberény

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyző

 
        Gál Zoltán                Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
 jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


