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Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án, 
a Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária, 
Kátai Lajos,
Koczka László önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Káplár-Péntek Mónika - családsegítő
Kántor Sándor - Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik Ildikó jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária 
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:

63/2016. (V.26.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné 
Vámos Mária és Koczka László személyét elfogadta.

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

Szarvák  Imre: kéri  a  meghívóban  kiküldött  napirendi  pontok  cseréjét:  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekről,  fontosabb  eseményekről  szóló  tájékoztató  előtt  a  Jászsági  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót kéri megtárgyalni. Kéri 
továbbá  az  előzetesen  kiküldött  napirend  kiegészítését:  nyílt  ülésen  az  iskolakonyha  felújítása 
kapcsán az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére adott árajánlat elbírálásáról, valamint zárt 
ülés  keretében  önkormányzati  ingatlan  megterheléséről  szóló  javaslatot  kér  megtárgyalni. 
Megkérdezi,  van-e egyéb kiegészítés? Mivel jelentkezőt nem lát,  kéri a napirend elfogadását az 
alábbiak szerint:

 Beszámoló  a  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2015.  évi  átfogó 
értékeléséről

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről



 Előterjesztés "Jászok Földjén" Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosításáról
 Előterjesztés  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt 

pályázatok benyújtásáról
 Előterjesztés Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról és a 

Kft. további működésének kérdéseiről
 Előterjesztés  főzőkonyha  felújítása  kapcsán  engedélyezési  tervdokumentáció 

elkészíttetéséről
Zárt ülésen:

 Előterjesztés civil szervezet felhalmozási célú támogatásáról
 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés ingatlanok megvásárlásáról
 Előterjesztés önkormányzati ingatlan jelzáloggal történő megterheléséről

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:

64/2016. (V.26.) 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]

Beszámoló  a  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  2015.  évi  átfogó  
értékeléséről

Szarvák Imre: köszönti  a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat  képviselőjét,  Kántor 
Sándort és a helyi családsegítőt, Káplár-Péntek Mónikát. Megkérdezi, hogy kívánják-e kiegészíteni 
a beszámolóban foglaltakat?

Kántor Sándor: nem kívánja kiegészíteni, azonban szívesen válaszol a kérdésekre. 

Káplár-Péntek Péntek Mónika: ismerteti a beszámolóban foglaltakat.

Szarvák  Imre: 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:

65/2016. (V.26.) KT határozat 



A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat 2015. évi átfogó értékeléséről szóló  
beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Jászsági  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi "Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Átfogó értékelése a 
Gyermekjóléti  és  Gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról"  című  beszámolójában  foglaltakat 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Helyben
5.) Irattár, Helyben

(Káplár-Péntek Mónika és Kántor Sándor elhagyták az üléstermet.)

[2. napirendi pont]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre: tájékoztatja  a  tisztelt  megjelenteket,  hogy  az  elmúlt  hetekben  megvalósult  a 
településen  lévő  elhanyagolt,  gondozatlan  porták  tereprendezése,  azok  tulajdonosainak 
hozzájárulásával.  A  "megtisztítás"  hozzávetőleg  30  telket  érintett  főleg  a  Nyár,  Wesselényi, 
Bercsényi  utakon,  mely  3  hektárnyi  területet  tesz  ki.  Ezeket  a  területeket  a  jövőben  az 
önkormányzat  szeretné  hasznosítani,  lucernával  bevetni,  majd  azt  rendszeresen  kaszálva  a 
lovardába, az állatok számára bedolgozni. Azontúl, hogy az ott lakók nagy örömére felszámolásra 
kerültek a félelmetes ingatlanok és az illegális hulladéklerakók, még a jövőben hasznot is hozhatnak 
ezek a területek. 
Tájékoztatójában  másik  témaként  a  fellendülésben lévő  ingatlanpiacról  kíván szólni.  Elmondja, 
hogy az önkormányzat dolgozóival közösen figyelemmel kísérik a szentgyörgyi eladó ingatlanok 
sorsát.  Felhívja  a  figyelmet  és  egyben kéri  a  képviselő-testület  segítségét  is,  hogy amennyiben 
tudomásukra jut, hogy "idegenek" szeretnének betelepülni a településre, jelezzék az önkormányzat 
felé. Kéri egyúttal, hogy kísérjék figyelemmel az olcsóbb 1-2 millió forint értékű eladó ingatlanok 
sorsát tekintettel arra, hogy ezek vannak kitéve a legnagyobb veszélynek.
Ezt követően beszámol a nagy sikerű műfüves pálya átadó rendezvényről. Elmondja, hogy többen 
érdeklődnek a pálya bérleti lehetőségiről. Javasolja megtárgyalni a bérleménybe adás feltételit.

Koczka  László: több  szálon  is  érdeklődött  már  a  hasonló  létesítmények  bérletéről.  Három 
különböző árkategóriát javasol meghatározni: 1. edzés óradíja: 3000 Ft világítás és öltöző nélkül; 2. 
edzés óradíja:  3500 Ft világítással  vagy öltözővel;  3.  edzés óradíj:  4000 Ft pályavilágítással  és 
öltözővel.  Az  előzetesen  egyeztetettek  szerint  pedig  a  bérletekből  befolyó  bevétel  az  általános 
iskolát illetné.

Szarvák  Imre: elfogadja  a  javaslatot,  megkérdezi  van-e  más  vélemény  és  kívánja-e  valaki 
kiegészíteni  a  két  ülés közötti  beszámolóban foglaltakat?  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:



66/2016. (V.26.) 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

[3. napirendi pont]

Előterjesztés  "Jászok  Földjén"  Turisztikai  Egyesület  működési  feltételeinek 
biztosításáról

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:

67/2016. (V.26.) KT határozat 

A "Jászok Földjén" Turisztikai Egyesület működési feltételeinek biztosításáról

1. Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 
13.  pontjában  megjelölt  feladatkörében  eljárva  a  "Jászok  földjén"  Turisztikai  Egyesületben 
(székhely: 5141 Jásztelek, Szabadság út 69; adószám: 18003503-1-16; képviseli: Dr. Szabó Tamás 
elnök) (a továbbiakban: Egyesület) betöltött tagságát fenntartja és vállalja az Egyesület céljainak 
megvalósításához  való  hozzájárulását  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  gazdasági  és 
civil szféra szereplőinek bevonásával.

2. A Képviselő-testület  az  Egyesület  működéséhez  szükséges  infrastrukturális  és  személyi 
feltételeket Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat részéről biztosítja és az egyesületi tagság 
fenntartásárhoz szükséges éves 5.- Ft/fő lakosságszám arányos tagdíj finanszírozásához hozzájárul.

3. A Képviselő-testület a 2016. évi tagdíj pénzügyi fedezetét a Jászalsószentgyörgy Községi 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

4. A Képviselő-testület  felkéri  Szarvák  Imre  polgármestert,  hogy  a  3.  pontban  foglaltakat 
Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetésének  tervezése  során  vegye 
figyelembe. 

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) "Jászok Földjén" Turisztikai Egyesület, Jásztelek
2.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok



3.) Pénzügy, Helyben
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben

[4. napirendi pont]

Előterjesztés  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt 
pályázatok benyújtásáról

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:

68/2016. (V.26.) KT határozat 

Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatása  keretében  az  
Egészségház  homlokzat-  és  födémszigetelése,  fűtéskorszerűsítése  című  pályázat  
benyújtásáról 

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  által  a 
Magyarország  2016.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2015.  évi  C.  törvény  (költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti  önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések  támogatására  kiírt  pályázati  felhívás  keretében  pályázatot  nyújt  be  az  Egészségház 
homlokzat-  és  födémszigetelése,  fűtéskorszerűsítése,  napkollektorok  elhelyezésére  és  egyéb 
felújítására vonatkozóan. 
A  beruházás összköltsége 18.541.117.- forint,  a támogatás összege 17.614.062.- Ft,  a 927.055.- Ft 
összegű önerőt az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

Határidő: 2016. június 2.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül: 1.) Képviselő-testület tagjai
2.) dr. Kovács Kornél jegyző

   3.) Magyar Államkincstár
 4.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre:  szavazásra  bocsátja  az  utak,  utcarészek  burkolatfelújítása  című  pályázat 
benyújtásáról szóló javaslatban 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:

69/2016. (V.26.) KT határozat 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében  a József Attila,  
Óvoda és Arany János utak egyes részeinek burkolatfelújítása című pályázat benyújtásáról 



Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  által  a 
Magyarország  2016.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2015.  évi  C.  törvény  (költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti  önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések  támogatására  kiírt  pályázati  felhívás  keretében  pályázatot  nyújt  be a  József  Attila, 
Óvoda és Arany János utak egyes részeinek burkolatfelújítására vonatkozóan. 
A  beruházás összköltsége 17.712.672.- forint,  a támogatás összege 15.000.000.- Ft,  az 2.712.672.- 
Ft összegű önerőt az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

Határidő: 2016. június 2.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül: 1.) Képviselő-testület tagjai
2.) dr. Kovács Kornél jegyző
3.) Magyar Államkincstár

 4.) Irattár, Helyben

[5. napirendi pont]

Előterjesztés Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról és 
a Kft. további működésének kérdéseiről

Szarvák Imre: ismerteti a beszámolóban foglaltakat. 

Kátai Lajos: tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy a felügyelő bizottság az ma délután 14 órakor 
tartott ülésén tárgyalta a beszámolót, tartalmát elfogadta. 

dr. Kovács Kornél: elmondja, hogy a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. jelenleg két jogszabályt sértő 
állapottal üzemel, mely megszüntetésére kell törekedni. Javasolja egyeztetések kezdeményezését a 
Budapest  Bankkal  annak  ügyében,  hogy  milyen  konstrukciók  mellett  vállalhatná  át  az 
Önkormányzat a Vízmű kölcsönét. A Kft. megszüntetéséről csak abban az esetben lehetne dönteni, 
ha már sikerült átvállalni a fennálló hiteltartozását. 

Szarvák  Imre: megkérdezi,  van-e  hozzászólás,  egyéb  vélemény?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja a Vízmű Kft. 2015. évi beszámolójában 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:

70/2016. (V.26.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 
2015. évéről szóló beszámolót elfogadta. 

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



5.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre:  szavazásra  bocsátja  a  Kft.  további  működésének  kérdéseiről  szóló  javaslatban 
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:

71/2016. (V.26.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. további működésének kérdéseiről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 
további működésének lehetőségéről az alábbi elvi határozatot hozta: 
A  Képviselő-testület  felkéri  Szarvák  Imre  polgármestert,  hogy  a  Vízmű  Kft.  fennálló 
hiteltartozásával  kapcsolatban  egyeztetést  kezdeményezzen  a  Budapest  Bank  Zrt.-vel  annak 
ügyében, hogy milyen kondíciók mellett vállalhatná át a hitelt a Községi Önkormányzat.  
A  Képviselő-testület  tudomással  bír  arról,  hogy  amennyiben  sikerül  az  Önkormányzatnak 
átvállalnia  a  Kft.  Budapest  Bankkal  szemben  fennálló  hiteltartozását,  csak  abban  az  esetben 
kezdeményezheti a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. megszüntetését.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3) Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft., Helyben
4.) Irattár, Helyben

[6. napirendi pont]

Előterjesztés  főzőkonyha  felújítása  kapcsán  engedélyezési  tervdokumentáció 
elkészíttetéséről

Szarvák  Imre:  elmondja,  hogy  a  Fő  út  78.  szám  alatti  Civil  Szervezetek  Házában  üzemelő 
iskolakonyha állapota már jó ideje felújításra szorul. Az Önkormányzat tervezi egy erre irányuló 
pályázat  benyújtását,  mely  esetében  30 millió  forint  csak  a  technológiai  fejlesztés.  A tervezett 
beruházás  összköltsége  42,5  millió  forint  lenne.  Ehhez  azonban  szükség  van  egy  előzetesen 
elkészített  engedélyezési  tervdokumentációra.  Ennek  elkészítésére  ajánlatot  kért  be,  melyet 
előzetesen  mindenki  kézhez  kapott.  Megkérdezi,  van-e  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
elfogadásra javasolja a benne 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:

72/2016. (V.26.) KT határozat 



Főzőkonyha korszerűsítésére vonatkozó konyhatechnológiai engedélyezési tervdokumentáció 
elkészíttetéséről 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Qualido Pro Kft. (5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 18. III/25.) Jászalsószentgyörgy, Fő út 78. szám alatti főzőkonyha korszerűsítésére 
vonatkozó konyhatechnológiai engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére adott árajánlatát 
megtárgyalta és elhatározza, hogy megbízza a Kft.-t a tervdokumentáció elkészítésével 320.000.- Ft 
+ Áfa összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Qualido Pro Kft., Szolnok
5.) Irattár, Helyben  

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyző

 
   Jakusné Vámos Mária                Koczka László
  önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
   jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


