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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30-án megtartott ülésén felvett 
jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

79/2016 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
80/2016 Napirend elfogadásáról
81/2016 A TRV Zrt. Jászalsószentgyörgyre vonatkozó 2015. évi vízi közmű szolgáltatási 

tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásáról
82/2016 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
6/2016. (VII.01.) Önkormányzati  rendelet  

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) rendelet 
módosításáról

83/2016 A Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megtárgyalásáról

84/2016 Önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása keretében konyhafejlesztési 
pályázat benyújtásáról

85/2016 A  Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
7/2016. (VII.01.) Önkormányzati  rendelet  

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló 14/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról



Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 30-án, 
a Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Gál Zoltán,
Koczka László önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Gulyásné Rózsa Csilla - TRV Zrt. képviseletében,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: Köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes.  Feketéné 
Laczlavik  Ildikó,  Jakusné  Vámos  Mária  és  Kátai  Lajos  képviselők  előzetesen  jelezték 
távolmaradásának  okát.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Dömők  Istvánné  és  Gál  Zoltán  személyét 
javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

79/2016. (VI.30.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők 
Istvánné és Gál Zoltán 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 TRV Zrt. Jászalsószentgyörgyre 
vonatkozó  2015.  évi  vízi  közmű  szolgáltatási  tevékenységéről  szóló  beszámolóját  kéri 
megtárgyalni. Napirend kiegészítésre tesz javaslatot: A közterületek tisztántartásáról és a települési  
szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatásokról  szóló  14/2003.  (XI.26.)  önkormányzati  
rendelet módosításáról szóló előterjesztést kéri megtárgyalni. Megkérdezi, van-e további javaslat? 
Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Beszámoló a TRV Zrt. Jászalsószentgyörgyre vonatkozó 2015. évi vízi közmű szolgáltatási 
tevékenységéről

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  az  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2016  (II.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadásáról



 Előterjesztés konyhafelújítási pályázat benyújtásáról
 Előterjesztés  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  Társulási  Megállapodásának 

módosításáról
 Előterjesztés a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásokról szóló 14/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zárt ülésen:

 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

80/2016. (VI.30.) 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  TRV  Zrt.  Jászalsószentgyörgyre  vonatkozó  2015.  évi  vízi  közmű  
szolgáltatási tevékenységéről

Szarvák Imre: tisztelettel köszönti a TRV Zrt. képviselőjét, Gulyásné Rózsa Csillát. Megkérdezi, 
kívánja-e kiegészíteni a beszámolóban foglaltakat?

Gulyásné  Rózsa  Csilla: köszönti  a  megjelenteket.  Nem kívánja  kiegészíteni,  azonban  szívesen 
válaszol a felmerülő kérdésekre. 

Szarvák Imre: várja a kérdéseket, észrevételeket.

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta, de nem javasolja elfogadni a beszámolót. 
Nem elég részletes az Eredménykimutatás, nincsenek részletezve az igénybe vett szolgáltatások és 
azok  költségei.  Ezen  túlmenően  érthetetlen  az,  hogy  van  egy  állandó  jó  bevétele  a  Zrt-nek  a 
vízdíjakból,  szennyvíz  díjakból,  jó  a  beszedési  aránnyal  és  mégis  kimutatnak  csak 
Jászalsószentgyörgyön 34 millió forint hiányt. A harmadik észrevétel és kérdés: miért álltak át a 
vízórák  féléves  leolvasására?  Ez  a  lakosságra  nézve  visszalépés  a  Zrt.  által  korábban  nyújtott 
színvonalhoz képest. 

Gulyásné  Rózsa  Csilla: elmondja,  hogy  egy  új  leolvasó  csoportot  hoznak  létre,  jelenleg  is 
átszervezés  van  folyamatban.  A törvényük  lehetővé  teszi  ennek  a  tendenciának  a  lehetőségét, 
amennyiben rosszak lesznek a tapasztalatok, a jövőben változtatni fognak rajta.
Válaszolva a másik kérdésre, a beszámoló nem minden esetben csak Jászalsószentgyörgyre szűrt 
adatokat  tartalmaz.  A TRV  Zrt.  nem  kezeli  hűtlen  gazdaként  a  rá  bízott  vagyont,  az  utolsó 
cselekedetükig be kell számolni minden lépésükről. 



Szarvák Imre:  hiányolja  a központi  költségeket  részletező kimutatást  a beszámolóból.  Részletes 
tájékoztatást kér arról, hogy milyen tételekből áll össze a központi irányítás költségvetése, valamint 
a  Jászalsószentgyörgyöt érintő igénybe vett szolgáltatások költsége. Ezen számszerűsített adatok 
ismeretének  hiányában  nem javasolja  elfogadni  a  beszámolót,  ugyanis  a  Jászalsószentgyörgyre 
realizált túlzott veszteség meglepetésként érte.

Gulyásné Rózsa Csilla: tudomásul veszi a kérést. 

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a javaslatot.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

81/2016. (VI.30.) KT határozat 

A  TRV  Zrt.  Jászalsószentgyörgyre  vonatkozó  2015.  évi  vízi  közmű  szolgáltatási  
tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  fogadja  el  a   TRV  Zrt. 
Jászalsószentgyörgyre  vonatkozó  2015.  évi  vízi  közmű  szolgáltatási  tevékenységéről  szóló 
beszámolóját.  Döntését azzal indokolja, hogy a beszámoló nem tartalmazza a központi irányítás 
kiadásainak és a Jászalsószentgyörgyöt érintő igénybe vett szolgáltatások költségének részletezését. 

A Képviselő-testület felkéri Szarvák Imre polgármestert, hogy szólítsa fel a TRV Zrt.-t a  a fent 
megnevezett  költségeket  részletező  kimutatás  90  napon  belül  írásos  formában  történő,  lehető 
legrészletesebb bontásban történő megküldésére.

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) TRV Zrt. Szolnok
4.) Irattár, Helyben

Gulyásné Rózsa Csilla elhagyta az üléstermet.

[2. napirendi pont]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: beszámolójában egy dolgot kíván kiemelni: az önkormányzat pályázatot nyújtott be a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Önkormányzat  által  meghirdetett  "Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Turisztikai  értéke"  című  felhívásra.  Örömmel  tájékoztatja  a  megjelenteket,  hogy  a  Megyei 
Közgyűlés a kitüntető címet Jászalsószentgyörgy turisztikai attrakciói részére ítélte az elmúlt 3-4 év 
turisztikai fejlesztéseinek elismerése miatt.  A díj  átadására augusztus 18-án kerül sor a szolnoki 
Megyeházán, mely rendezvényre ezúton meghív mindenkit.
Az  augusztus  20-án  megrendezésre  kerülő  IX.  Családi  napon  átadásra  kerülő 
"Jászalsószentgyörgyért  díj" kapcsán várja  a javaslatokat,  hogy idén ki nyerhesse el  a kitüntető 



címet. Megkérdezi, van-e kérdés, más hozzászólás? Mivel jelentkező nem lát, szavazásra bocsátja a 
tájékoztatóban foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

82/2016. (VI.30.) 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  az  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2016  (II.12.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi, van-e kérdés?

Dömők Istvánné: tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, tartalmát elfogadásra javasolja. 

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

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

6/2016. (VII.01.) Önkormányzati  rendelet  

Az  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2016.  (II.12.)  rendelet  
módosításáról
(A 6/2016. (VII. 01.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[4. napirendi pont]

Előterjesztés a Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadásáról

Szarvák Imre: a napirendi pont ismertetésére felkéri dr. Kovács Kornél jegyzőt. 

dr. Kovács Kornél: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ÁHT előírásainak megfelelően lett 
elkészítve az úgy SZMSZ, melyet az irányítószervnek jóvá kell hagynia. 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkező nem lát, szavazásra bocsátja.



Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

83/2016. (VI.30.) KT határozat 

A  Jászalsószentgyörgyi  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
felülvizsgálatáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgyi 
Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  felülvizsgálta  és  felkéri  dr.  Kovács 
Kornél jegyzőt, hogy 2016. október 31-ig készítse el a Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal 
új Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Határidő: 2016. október 31.
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző 

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

[5. napirendi pont]

Előterjesztés konyhafelújítási pályázat benyújtásáról

Szarvák Imre: ismerteti  az előterjesztésben foglaltakat.  Elmondja,  hogy a közel 51 millió forint 
összegű beruházás pozitív elbírálását követően a maximális támogatás esetén fennmaradó 11 millió 
forintnyi  önerőt  az  önkormányzat  saját  költségvetéséből,  esetlegesen  hitel  felvételével 
finanszírozná. Nem tudni mekkora eséllyel pályázunk, viszont mindenképpen meg kell próbálni. 
Véleménye szerint  nagy szükség lenne a  főzőkonyha felújítására,  modernizálására.  Megkérdezi, 
van-e  valakinek  kérdése?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az  előterjesztésben 
foglaltakat. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

84/2016. (VI.30.) KT határozat 

Önkormányzati  étkezési  fejlesztések  támogatása  keretében  konyhafejlesztési  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. 7. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt 
pályázati  felhívás  keretében  pályázatot  nyújt  be  a  Jászalsószentgyörgy,  Fő  út  78.  szám  alatti 
főzőkonyha felújítására vonatkozóan. 



A beruházás összköltsége 50.829.177.- Ft, a támogatás összege 40.000.000.- Ft, a 10.829.177.- Ft 
összegű önerőt az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

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.) Magyar Államkincstár, Szolnok
5.) Irattár, Helyben

[6. napirendi pont]

Előterjesztés  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  Társulási  Megállapodásának  
módosításáról

Szarvák Imre: ismerteti  az  előterjesztésben foglaltakat.  Megkérdezi,  van-e  kérdés,  hozzászólás? 
Mivel jelentkezőt nem lát, elfogadásra javasolja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

85/2016. (VI.30.) KT határozat 

A  Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadja  a 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás többszörösen módosított 8/2013. (VI.11) számú határozattal 
elfogadott TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosítását az alábbiak szerint:

   

1./  3. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pont az alábbiakra módosul:

• Alattyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1.
képviseli: Koczkás Gábor polgármester
• Jánoshida Községi Önkormányzat
Székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 28.
képviseli: Eszes Béla polgármester
• Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.
képviseli: Szarvák Imre polgármester
• Jászapáti Városi Önkormányzat
Székhelye: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.
képviseli: Farkas Ferenc polgármester
• Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.



képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester
• Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
képviseli: Szűcs Lajos polgármester
• Jászdózsa Községi Önkormányzat
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
képviseli: Dr. Szerencsés István polgármester
• Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhelye: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
képviseli: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
• Jászjákóhalma Község Önkormányzat
Székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.
képviseli: Terjéki Tünde polgármester
• Jászkisér Város Önkormányzata
Székhelye: 5137 Jászkisér, Fő út 7.
képviseli: Pintér Ferenc polgármester
• Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
képviseli: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
• Jászszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
képviseli: Banka Ferenc polgármester
• Jásztelek Községi Önkormányzat
Székhelye: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.
képviseli: Tóth Nóra polgármester

2./ 7. A főtevékenység államháztartási megjelölése című pont az alábbiakra módosul

Államháztartási szakágazat

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége    

A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba sorolva:

011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati  hivatalok  jogalkotó  és  általános  
igazgatási tevékenysége

102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
104043 Család-, és gyermekjóléti központ
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás

3./ 14. Hitelesítést pont első bekezdése az alábbiakra módosul:

A  jegyzőkönyvhöz  mellékelni  kell  a  meghívót,  a  jelenléti  ívet,  valamint  az  egyes  
napirendi  pontokhoz  tartozó  írásos  anyagokat.  Az  egy  példányban  készülő 
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási tanács által megválasztott, az ülésen jelen lévő 2  
képviselő írja alá. A Társulási tanács határozatait az elnök, a jegyzőkönyv elkészítéséért  
felelős Jegyző és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatok kivonatait minden tagnak  
meg kell küldeni.



4./ 15.  Pénzügyi Bizottság pont első bekezdése az alábbiakra módosul:

A  bizottság  hatáskörébe  tartozik  a  Társulás  tevékenységének,  gazdálkodásának  
ellenőrzése,  az  éves  költségvetési  beszámoló  értékelése,  valamint  a  közbeszerzési  
feladatok  ellátása  azokban  az  ügyekben,  amikor  a  Társulási  tanács  határozatába  
foglalva ad-hoc közbeszerzési bizottságot nem hoz létre.

5./ 22.   Társulás  működéséről  évente  történő  beszámolási  kötelezettség  szabályai 
második bekezdése az alábbiakra módosul:

A  Társulási  tanács  minden  év  május  31-ig  írásos  beszámolót  készít  az  előző  évi  
munkájáról  a  társult  önkormányzatok  részére,  amely  tartalmazza  a  pénzügyi,  
költségvetési elszámolást is.

6./ 23. A Társulás működésének ellenőrzési rendje az egységes megjelenés miatt került 
formai átalakításra, tartalmi változtatás nélkül.  

A  Társulás  működésének  ellenőrzéséről  a  Társulási  tanács  szükség  szerinti  belső  
ellenőrzés elrendelése útján gondoskodik annak forrásainak biztosításával egyidejűleg.  

A belső ellenőrzés függetlenséget biztosító szervezeti felépítést a Belső ellenőrzési  
kézikönyv tartalmazza.

a) A belső ellenőrzési kötelezettség
A szerv köteles megszervezni és gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, valamint  
az elkészített „Belső ellenőrzési” kézikönyve által meghatározott előírások  
szerinti belső ellenőrzésről.
A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – az  
államháztartási törvényben meghatározottak szerint – a költségvetési szerv  
vezetője köteles gondoskodni. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a belső  
ellenőrzési tevékenységet 2013. július 1-től önállóan végzi. A belső ellenőrzési  
vezetői feladatokat a jegyző látja el.

b) A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy/szervezet jogállása 
A belső ellenőrzési tevékenység az önkormányzaton belül, külső megbízott útján  
kerül ellátásra.

ba) A belső ellenőrzést végző személy a tevékenységet
− az önkormányzat és intézményeitől funkcionálisan elkülönülve  
végzi
− együttműködve a jegyzővel és a belső ellenőrrel,
− jelentéseit közvetlenül a Polgármesternek küldi meg.

bb) A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenséget az  
önkormányzat biztosítani köteles, különösen az alábbiak tekintetében:

− az éves ellenőrzési terv kidolgozásának véleményezése,  
kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli ellenőrzések 
figyelembevételével,
− az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,
− az ellenőrzési módszerek kiválasztása,



− következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés  
elkészítése,
− a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység  
végrehajtásába nem vonható be.

bc)  A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan ellátása  
érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység

− bármely helyiségébe beléphet,
− számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi

− irathoz,
− adathoz és
− informatikai rendszerhez,

− kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely  
dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni.

bd) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti  
egységnél 

− államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és  
más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet,  
illetve
− személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott  
adat- és
titokvédelmi előírások betartásával.

c)  Az ellátandó feladatok
ca) A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések

A belső ellenőrzési tevékenység során
− szabályszerűségi,
− pénzügyi,
− rendszer ellenőrzéseket és
− teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve
− informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint
− az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az  
európai uniós források tekintetében zárónyilatkozatokat kell  
kibocsátani.

cb) A belső ellenőrzést végző személyek munkavégzésének keretei
A belső ellenőrzést végző személy munkáját

− a vonatkozó jogszabályok,
− a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és
− nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, továbbá
− a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Belső Ellenőrzési  
Kézikönyve szerint végzi.

7./ Az 1. sz. függelék  az alábbiakra módosult:



A Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás tagjainak

megnevezése székhelye Lakossága   fő
Alattyán Község Önkormányzata 5142 Alattyán, Szent István tér 1. 2.025
Jánoshida Községi  
Önkormányzat 5143 Jánoshida Fő út 28. 2.541
Jászalsószentgyörgy Községi Ön-
kormányzat

5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 
53/a 3.536

Jászapáti Városi Önkormányzat
5130 Jászapáti, Velemi Endre út 
2. 8.932

Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 
18. 26.390

Jászboldogháza Községi Önkor-
mányzat

5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 
27. 1.682

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 
1. 2.196

Jászfelsőszentgyörgy Községi Ön-
kormányzat

5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 
57. 1.870

Jászjákóhalma Község 
Önkormányzat 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27. 2.978
Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő u. 7. 5.547
Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat 5055 Jászladány, Hősök tere 6. 5.768
Jászszentandrás Község Önkor-
mányzata

5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 
94. 2.466

Jásztelek Községi Önkormányzat 5141 Jásztelek, Szabadság út 84. 1.612

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma:
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A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosítása a tagönkormányzatok támogató határozataival lép 
életbe.  

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Jászladányi 
     Polgármesteri Hivatal (Jászladány, Hősök tere 6.)
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[7. napirendi pont]

Előterjesztés  a  közterületek  tisztántartásáról  és  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  közszolgáltatásokról  szóló  14/2003.  (XI.26.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról

Szarvák  Imre:  ismerteti  a  Regio-Kom  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulás  által  a 
hulladékgazdálkodási  rendelet  módosítása  tárgyában  küldött  javaslatokat.  Megkérdezi,  van-e 



valakinek kérdése a kiküldött tájékoztatóval és rendelet-tervezettel kapcsolatban? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 4 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

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

7/2016. (VII.01.) Önkormányzati  rendelet  

A  közterületek  tisztántartásáról  és  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  
közszolgáltatásokról szóló 14/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A 7/2016. (VII. 01.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyző

 
        Dömők Istváné                            Gál Zoltán
  önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
   jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


