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

7/2016

A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 17-én megtartott ülésén felvett 
jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

44/2016 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
45/2016 Napirend elfogadásáról
46/2016 „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című,  

TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

47/2016 „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön” 
című, TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázat projekt-előkészítő tanulmány elkészítésére  
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

48/2016 Pályázat benyújtásáról a Fő út 69. számú ingatlan felújítására "Lippay Lajos 
Közösségi Ház külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése" címen



Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 17-
én,  a  Polgármesteri  Hivatal   (5054  Jászalsószentgyörgy,  Fő  út  53/a.)  Házasságkötő  termében 
megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária, 
Kátai Lajos önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Gál Zoltán és Feketéné Laczlavik Ildikó személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

44/2016. (III.17.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Feketéné Laczlavik Ildikó 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 "Pályázat benyújtásáról a Fő út 
69. számú ingatlan felújításáról" szóló előterjesztéssel, majd kéri a napirend elfogadását az alábbiak 
szerint:

 Előterjesztés TOP pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről
 Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Fő út 69. számú ingatlan felújítása vonatkozóan

Megkérdezi, van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

45/2016. (III.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]

Előterjesztés TOP pályázatokhoz kapcsolódóan ajánlatok elbírálásáról

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és a pályázatokhoz bekért árajánlatokat  a 
„Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” elnevezésű pályázathoz 
a  megvalósíthatósági  tanulmány  elkészítésére,  valamint  a  „Belterületi  vízelvezető-hálózat 
fejlesztése,  rekonstrukciója  Jászalsószentgyörgyön”  pályázat  kapcsán  a projekt-előkészítő 
tanulmány elkészítése vonatkozóan. Javasolja mindkét esetben a legelőnyösebb ajánlatot adó, Sansz 
Projekt Iroda jövőbeni megbízatását. Megkérdezi van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, 
szavazásra  bocsátja  először  a  „Kerékpárosbarát  fejlesztés  kerékpárút  kiépítésével 
Jászalsószentgyörgyön”  pályázat kapcsán a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló javaslatot.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

46/2016. (III.17.) KT határozat 

„Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-
3.1.1-15 kódszámú pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról

A „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, 
TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázat megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére az alábbi cégek 
az alábbi ajánlatokat adták:

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly út 22.): 
Bruttó: 1.875.000.- Ft

-   az  2.  legkedvezőbb ajánlatot  adta  a  Jász-Innova Bt. (5100 Jászberény,  Szilfa  u.  9.):  Bruttó 
2.032.000.- Ft

-  az  3.  legkedvezőbb  ajánlatot  adta  a   Jászapáti  Gazdaságfejlesztő  Kft. (5130  Jászapáti,  dr. 
Szlovencsák Imre u. 2.) : 2.159.000.- Ft 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert, hogy a megbízási szerződést a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére az 1. legkedvezőbb ajánlatot adó Sansz Projekt Iroda 
Bt. (5100 Jászberény, Thököly út 22.)

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2016. március 20.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben



3.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény
4.) Jász-Innova Bt., Jászberény
5.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti

Szarvák  Imre: szavazásra  bocsátja  „Belterületi  vízelvezető-hálózat  fejlesztése,  rekonstrukciója 
Jászalsószentgyörgyön”  című  pályázat  kapcsán  a  nyertes  ajánlattevő  kiválasztásáról  szóló 
javaslatot.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

47/2016. (III.17.) KT határozat 

„Belterületi  vízelvezető-hálózat  fejlesztése,  rekonstrukciója  Jászalsószentgyörgyön”  
című, TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázat projekt-előkészítő tanulmány elkészítésére nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról

A „„Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön” című, 
TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázat projekt-előkészítő tanulmány elkészítésére az alábbi cégek az 
alábbi ajánlatokat adták:

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Thököly út 22.): 
Bruttó: 3.600.000.- Ft

-  az  2.  legkedvezőbb  ajánlatot  adta  a   Jászapáti  Gazdaságfejlesztő  Kft. (5130  Jászapáti,  dr. 
Szlovencsák Imre u. 2.): Bruttó 3.810.000.- Ft 

-  az  3.  legkedvezőbb  ajánlatot  adta  a  Jász-Innova  Bt. (5100  Jászberény,  Szilfa  u.  9.):  Bruttó 
3.850.000.- Ft

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert, hogy a megbízási szerződést a 
projek-előkészítő tanulmány elkészítésére az 1. legkedvezőbb ajánlatot adó Sansz Projekt Iroda Bt. 
(5100 Jászberény, Thököly út 22.)

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2016. március 20.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény
4.) Jász-Innova Bt., Jászberény
5.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti

[2. napirendi pont]

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Fő út 69. számú ingatlan felújítása vonatkozóan
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: elmondja, hogy Soós Tamás plébános úrral történt előzetes egyeztetések alapján az 
Önkormányzat  pályázatot  szeretne benyújtani  a  Fő út  69.  szám alatti,  a  volt  papok iskolájának 



felújítása céljából. A pályázat célja, hogy az épület kívül eredeti stílusában teljesen megújuljon. Kéri 
a  Képviselő-testület  hozzájárulását  a  pályázat  benyújtásához.  Szavazásra  bocsátja  a  javaslatban 
foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

48/2016. (III.17.) KT határozat 

Pályázat benyújtásáról a Fő út 69. számú ingatlan felújítására "Lippay Lajos Közösségi Ház 
külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése" címen

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az 
Önkormányzat  pályázatot  nyújtson be a  Vidékfejlesztési  program keretében meghirdetett  V-P-6-
7.1.1-16 számú felhívás alapján "Lippay Lajos Közösségi Ház külső rekonstrukciója és energetikai 
korszerűsítése" címen.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

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

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, az ülést 15:45 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyző

 
        Gál Zoltán            Feketéné Laczlavik Ildikó
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
 jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


