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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 19-én megtartott ülésén felvett 
jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

88/2016 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
89/2016 Napirend elfogadásáról
90/2016 Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről



Jegyzőkönyv 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 19-én, a 
Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Polgármesteri szobában megtartott 
ülésén.

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

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

88/2016. (VII.19.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kátai 
Lajos és Koczka László személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: megkérdezi, van e valakinek javaslata napirend kiegészítésre? Mivel jelentkezőt nem 
lát, kéri a meghívóban kiküldött napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Előterjesztés  pályázat  benyújtásáról  a  Nemzeti  Szabadidős-  Egészség sportpark  Program 
keretében

Zárt ülésen:
 Előterjesztés visszatérítendő támogatás nyújtásáról civil szervezet részére 

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:

89/2016. (VII.19.) 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  pályázat  benyújtásáról  a  Nemzeti  Szabadidős-  Egészség  sportpark  
Program keretében

Szarvák Imre: ismerteti a pályázati felhívásban foglaltakat. Elmondja, hogy négy különböző, egyre 
növő tartalmú kondiparkra lehet  pályázni,  javasolja  a  D típust,  a  legkomplexebbet  megcélozni. 
Arról is tájékoztat, hogy lehetőség van futókör építésére is pályázni, viszont annak megépítéséhez 
50 százalékos önerő szükséges. Ezzel ellentétben a kondipark pályázat pozitív elbírálást követően 
nem  fog  az  önkormányzatnak  pénzébe  kerülni,  nem  szükséges  hozzá  önerő  és  nem  az 
önkormányzat  lesz  az  építtető,  kivitelező  sem.  Tekintettel  arra,  hogy  a  kiírásban  1000-7000 
lakosszámú települések esetében két kondiparkra lehet pályázni, javasolja Jászalsószentgyörgyön 
két különböző helyszínre benyújtani a lehetőségeket maximálisan kihasználva mindkét pályázatot. 
A két megvalósítási  helyszínként  a malom melletti  lőteret  és a Vadas parkban lévő sporttelepet 
javasolja. 

Jakusné Vámos Mária: tekintettel arra, hogy a TOP keretében benyújtott turisztikai pályázatban a 
Vadas  park  területén  már  felnőtt  játszótér  kialakítására  nyújtott  be  igényt  az  önkormányzat,  a 
kondipark  másik  helyszíneként  a  településközpontban,  a  szökőkút  mögötti  területet,  a 
leamortizálódott  Károly  Róbert  szobor  helyét  javasolja.  Így  az  iskolás  gyerekek  számára  egy 
kapuval  meg  lehetne  nyitni  a  területet,  ezzel  az  aktív  mozgás  lehetőségét  biztosíthatnánk  a 
diákoknak. 

Szarvák  Imre: támogatja  a  javaslatot.  Megkérdezi,  van-e  más  vélemény,  hozzászólás?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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:

90/2016. (VII.19.) KT határozat 

Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  Nemzeti 
Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében két darab sportpark (1798 és 869/2 hrsz. alatt) 
kialakítására Jászalsószentgyörgy községben.
A  Képviselő-testület  vállalja  a  pályázatból  felépítésre  kerülő  sportparkok  fenntartását  és 
működtetését.

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



4.) Irattár, H.

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyző

 
            Kátai Lajos                           Koczka László
  önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
    jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


