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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

98/2016 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
99/2016 Napirend elfogadásáról
100/2016 A település katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
101/2016 Jászalsószentgyörgy Község vízi közműveinek gördülő fejlesztési tervének 

elfogadásáról
102/2016 A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2017. január 1-től
103/2016 A Községi Könyvtár és Faluház 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról
104/2016 A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2015/2016. nevelési évének 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
105/2016 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2015. évi adóügyi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról
106/2016 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló 2016. évi igény 

benyújtásáról
107/2016 Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására
108/2016 Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének féléves teljesítéséről
8/2016. (IX.29.) Önkormányzati  rendelet  

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

109/2016 Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról
110/2016 A Régió Ügyeleti Központ Kht. beolvadásának tudomásulvételéről az Országos 

Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft-be



Készült:  a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 2016. szeptember 
28-án, a Polgármesteri  Hivatal   (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/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,
dr. Kovács Kornél jegyző,
dr. Tóth-Daru Péter bizottsági tag,
Sándor Erzsébet,
Gál Judit,
Fózer Tibor,
Kocza Imre,
Baginé Gavaldik Lívia,
Tóth Lászlóné,
Litkei Sándorné,
Szöllősi Péter,
Torba Csaba c. tű. alezredes,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti  a megjelenteket.  Megállapítja,  hogy az ülés határozatképes.  Gál Zoltán 
képviselő előzetesen jelezte, hogy késve fog érkezni. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők Istvánné 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:

98/2016. (IX.28.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Dömők Istvánné és Koczka László személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok közül kivenni a két ülés közötti 
intézkedésekről,  fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. Az Egyebek keretében kéri a Régió 
Ügyeleti Központ Kht. az Országos Orvosi Ügyelet  Közhasznú  Nonprofit  Kft-be  történő 
beolvadásáról  szóló  tájékoztató  megtárgyalását.  Megkérdezi,  hogy  van-e  valakinek   javaslata 
napirend kiegészítésre?



Jakusné  Vámos  Mária: kéri  zárt  ülés  keretében  napirendre  venni  az  általános  iskola 
művészetoktatási  szakkörön  résztvevő  hátrányos  helyzetű  gyerekek  tagdíjhátralékának 
önkormányzati támogatás általi megtérítéséről szóló kezdeményezését. 

Szarvák Imre:  kéri a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:
 Beszámoló a település 2015. évi katasztrófavédelmi helyzetéről
 Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgy  község  víziközmű-rendszereinek  gördülő  fejlesztési 

terve elfogadásáról
 Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása  2017. január 1-től
 Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház 2015. évi tevékenységéről
 Beszámoló  a  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény  2015/2016.  nevelési  évének 

tevékenységéről 
 Beszámoló  az  önkormányzat  adóügyi  tevékenységéről,  az  adóbevételek  teljesítése 

érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról 
 Előterjesztés  települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló 2016. évi igény 

benyújtásáról
 Előterjesztés  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó 

támogatási igény benyújtásáról
 Beszámoló  az  Önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2016.  évi  pénzügyi  terve I.  félévi 

végrehajtásáról
 Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
 Előterjesztés csatlakozásról a 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz 
 Előterjesztés  a   Régió  Ügyeleti  Központ  Kht.  az  Országos  Orvosi  Ügyelet  Közhasznú 

Nonprofit Kft.-be történő beolvadásáról szóló tájékoztatójának megtárgyalásáról
Zárt ülésen:

   Vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról
 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés ingatlan felajánlás elfogadásáról 
 Előterjesztés ingatlan megvételre történő felajánlásáról
 Előterjesztés lakossági bejelentésről
 Előterjesztés Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő tagdíjról

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:

99/2016. (IX.28.) 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 település 2015. évi katasztrófavédelmi helyzetéről

Szarvák Imre: tisztelettel köszönti a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselőit, Fózer 
Tibor és Torba Csaba urakat. Ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Összegzésként elmondja, hogy 
az  elmúlt  időszak  nagyobb  problémáktól  mentesen  telt  a  településen.  Megkérdezi  a 
katasztrófavédelem képviselőit, kívánják-e szóban kiegészíteni a leírtakat?

Fózer  Tibor:  köszönti  a  megjelenteket.  Kiegészíti  a  Tűzoltó Parancsnokság tűzvédelmi területet 
érintő beszámolóját.  Elmondja, hogy az eddigiekhez hasonlóan az érintett időszakban is aktívan 
ellenőrizték a  polgárvédelmi,  iparbiztonsági,  tűzvédelmi területeket,  a veszélyes  anyagok között 
kiemelt  figyelmet  fordítottak  a  növényvédelmi  szerek  előírások  szerinti,  megfelelő  tárolásának 
ellenőrzésére. 
A  2016-os  évet  érintve  pozitív  hírként  közli,  hogy  a  Jászalsószentgyörgy  Község  Tűzoltó 
Egyesületet   július  elejétől  önállóan  beavatkozó  szervvé  avatták.  Büszke  rájuk,  ugyanis  Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében ők lettek az egyedüli, önálló beavatkozásra jogosult önkéntesek. 
Megemlíti,  hogy  az  elmúlt  héten  tartott  közbiztonsági  referensi  értekezleten  bemutatkozott 
Jászalsószentgyörgy új referense Szarvák Mónika személyében. Ezúton kéri a tisztelt Képviselő-
testületet és polgármester urat, hogy az elődjéhez hasonlóan támogassák munkáját és segítsék az 
eddig kialakult jó kapcsolat fenntartását. 
Összefoglalója zárásaként megkérdezi, van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

Jakusné Vámos Mária: megkérdezi, hogy tűz esetén a település önkéntes tűzoltóit - mint önállóan 
beavatkozó szervez -lehet közvetlenül is riasztani, vagy a tűzoltóság központi számát kell tárcsázni? 
Nem lehet túl nagy időveszteség ez?  

Fózer Tibor: elmondja, hogy minden esetben az 105-ös központi segélyhívó számot kell tárcsázni, 
ugyanis ők azonnal intézkednek az egységek riasztásáról. Ennek menetétől eltérni nem lehet.

Szarvák  Imre: mivel  további  hozzászólás  nem  érkezett,  szavazásra  bocsátja  a  beszámolóban 
foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

100/2016. (IX.29.) KT határozat 

A település katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászberényi  Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság   2015.  évben  végzett  tűzvédelmi  tevékenységéről  szóló  beszámolóját 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Jászberény 
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben



(Fózer Tibor és Torba Csaba elhagyták az üléstermet.)

[2. napirendi pont]

Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy község víziközmű-rendszereinek gördülő fejlesztési 
terve elfogadásáról

Szarvák Imre: köszönti  Kocza Imrét  és  Szöllősi  Pétert,  a Tiszamenti  Regionális  Vízművek Zrt. 
képviselőit és felkéri őket a napirendi pont ismertetésére.

Kocza  Imre: köszöni  a  szót,  részletesen  ismerteti  a  fejlesztési  tervben  foglaltakat,  a  szennyvíz 
ágazatot érintő, következő évekre tervezett beruházásokat, felújításokat, pótlásokat és a hosszú távú 
felújítási, illetve pótlási tervet. 

Szarvák Imre: mivel hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

101/2016. (IX.29.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Község vízi közműveinek gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a TRV Zrt. által készített Jászalsószentgyörgy Község 
vízi közműveinek gördülő fejlesztési tervét elfogadta.

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

(Kocza Imre és Szöllősi Péter elhagyták az üléstermet.)

[3. napirendi pont]

Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása  2017. január 1-től

Szarvák Imre: köszönti Baginé Gavaldik Líviát, a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetőjét.  Tájékoztatja  a  tisztelt  képviselőket,  a  napirendi  ponthoz  kapcsolódóan 
tájékoztatásként a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás ülésén tárgyalt előterjesztést kapták meg. 
Felkéri intézményvezető asszonyt a jövőbeni működési lehetőségek ismertetésére. 

(Gál Zoltán képviselő megérkezett az ülésterembe.)

Baginé Gavaldik Lívia:  köszöni  a  lehetőséget,  köszönti  a  megjelenteket.  Elmondja,  hogy 2017. 
január  1-jétől nem tud a jelenlegi  formában tovább működni az intézmény.  Ennek oka,  hogy a 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  központ  fenntartója  csak  járásszékhelyű  település  lehet.  Ebből 
kifolyólag Jászberény és Jászapáti kiválik az intézményből. Kérdés, hogy mi lesz a megmaradt 11 
település jövője? Jászalsószentgyörgyöt továbbá nem csak a családsegítés és gyermekjólét érinti, 



hanem a  házigondozói  szolgálat  is,  mely  utóbbi  egy  ideig  még  működhetne  tovább  társulásos 
formában.  A  JSzSzT  társulási  ülésén  elhangzottak  alapján  több  lehetőség  adott  a  további 
működéshez.  Első,  hogy  marad  a  társulás.  A második,  hogy  a  települések  a  jövőben  önállóan 
biztosítják  a  családsegítés  szolgáltatását.  E  kettő  lehetőség  hátránya,  hogy  kevés  az  igazán 
hozzáértő szakember, külső segítség és támogatás nélkül nehezen megoldható a feladat. A harmadik 
variáció, hogy a település önállóan látja el a kapcsolódó feladatokat és ellátási szerződést köt olyan 
szolgáltatóval, akinek a profiljába belefér a feladat. Eddigi tapasztalat,  hogy az önkormányzatok 
nagyobb része ezt a lehetőséget választotta. Információi vannak arról, hogy Jászladány és Jászkisér 
a jövőben is társulás keretében, Jánoshida pedig önállóan kívánja ellátni a feladatot. 

Szarvák Imre: megkérdezi,  van-e valakinek kérdése?  Mivel  jelentkezőt  nem lát  javasolja,  hogy 
Jászladányhoz  csatlakozva  2017.  január  1-jétől  a  társulásos  formában  működtessük  tovább  a 
szolgáltatást. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

102/2016. (IX. 29.) KT határozat

A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2017. január 1-től

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  család-  és 
gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1-től társulás formájában kívánja ellátni. 

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

Határozatról értesül: 1.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, Jászladány
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
6.) Pénzügy, Helyben
5.) Irattár, Helyben

[4. napirendi pont]

Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház 2015. évi tevékenységéről

Szarvák Imre: köszönti Gál Juditot, a Községi Könyvtár és Faluház vezetőjét. Elmondja, hogy Jutka 
vezetői  kinevezése  óta  -  a  beszámolóból  is  jól  látható  -  előrelépés  történt  mindkét  intézmény 
tevékenységének tekintetében. A cél, hogy minél szerteágazóbb legyen a kínált szolgáltatások, a 
Faluház  szempontjából  pedig  a  programok,  rendezvények  skálája.  Megkérdezi,  kívánja-e 
kiegészíteni a beszámolójában leírtakat?

Gál  Judit: köszönti  a  megjelenteket.  Nem  kívánja  szóban  kiegészíteni  beszámolóját,  azonban 
szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.

Dömők Istvánné: érdeklődik, hogy a Verseghy Ferenc Könyvtárral jó az együttműködés?
Gál  Judit:  elmondja,  hogy  a  Verseghy  Ferenc  Könyvtár  évi  300.000  Ft-ot  adományoz 
településünknek könyvbeszerzésekre és rendezvényekre. 



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

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

103/2016. (IX. 29.) KT határozat

A Községi Könyvtár és Faluház 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Községi  Könyvtár  és Faluház 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben 
2.) Jegyző, Helyben 
3.) Gál Judit vezető, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[5. napirendi pont]

Beszámoló  a  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény  2015/2016.  nevelési  évének 
tevékenységéről 

Szarvák  Imre: köszönti  Sándor  Erzsébet  intézményvezető  asszonyt.  Elmondja,  hogy  igazán 
összeszedett, részletes és minden területet átfogó beszámolót készített az Intézmény elmúlt nevelési 
évéről. Kiemeli, hogy a tapasztalatok alapján jól működik a rendszer, büszkék lehetünk óvodánkra. 
Megkérdezi intézményvezető asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolóban leírtakat.

Sándor Erzsébet: köszönti a megjelenteket. Nem kívánja szóban kiegészíteni, de szívesen válaszol a 
felmerülő  kérdésekre.  Megjegyzi,  hogy  sajnos  évről  évre  kevesebb  a  gyerek,  mely  tendencia 
aggodalomra ad okot. Elmondja, hogy jelenleg öt más településről bejárós gyereket vettek  fel az 
óvodába. A bölcsődei ellátásra pedig egyre nagyobb a túljelentkezés. 

Szarvák  Imre:  elmondja,  hogy  nemrég  benyújtásra  került  egy  bölcsődei  férőhely  bővítésre,  új 
csoportszoba beindítására irányuló pályázat, melynek elbírálása még folyamatban van. Ha minden 
jól megy, egy-két éven belül megoldódhat ez a probléma is. 
Mivel más észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a beszámolóban foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

104/2016. (IX. 29.) KT határozat

A  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény  2015/2016.  nevelési  évének  
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény 2015/2016. nevelési évének tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 



Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben 
2.) Jegyző, Helyben 
3.) Sándor Erzsébet intézményvezető, Helyben
4.) Irattár, Helyben

(Gál Judit és Sándor Erzsébet elhagyták az üléstermet.)

[6. napirendi pont]

Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében 
tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról 

Szarvák  Imre:  a  beszámolóban  szereplő  adatok  kiegészítéseként  elmondja,  hogy  bár  lenne 
lehetősége,  az  önkormányzat  mégsem vetett  ki  új  adókat,  sőt  a  kommunális  adó  összegét  sem 
emelte  már  évek  óta.  Ismerteti  a  behajtott  adókat,  számszerűsített  adatokat.  Megkérdezi,  van-e 
kérdés a beszámolóval kapcsolatban?

Dömők Istvánné: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta az önkormányzat adóügyi 
tevékenységéről szóló beszámolót és tartalmát elfogadásra javasolja.

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

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

105/2016. (IX. 29.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2015.  évi  adóügyi  tevékenységéről  szóló  
beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Községi  Önkormányzat  2015. 
évi adóügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

[7. napirendi pont]

Előterjesztés  települési  önkormányzatok  rendkívüli  támogatására  szolgáló  2016.  évi  igény 
benyújtásáról

Szavák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy idén már második körben, 
11 millió forint összegű rendkívüli támogatási igényre lenne benyújtva a pályázat. Ehhez kéri a 
Képviselő-testület hozzájárulását. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás?

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztésben 
foglaltakat. 

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

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 



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

106/2016 (IX.29.) KT határozat 

Települési  önkormányzatok  rendkívüli  támogatására  szolgáló  2016.  évi  igény 
benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Magyarország  2016.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1.a) pontja szerinti települési 
önkormányzatok  rendkívüli  támogatásáról  szóló  vissza  nem térítendő   támogatására  pályázaton 
igényt  nyújt be. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai,
2.) Szarvák Imre polgármester,
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, 
4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,

                            5.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága,
6.) Irattár

[8. napirendi pont]

Előterjesztés  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó 
támogatási igény benyújtásáról

Szarvák  Imre:  ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Elmondja,  hogy  az  előző  évek 
gyakorlatához hasonlóan  idén  is  a  maximális  mennyiségre,  azaz  546 m3 keménylombos  tűzifa 
igénylésére nyújtanánk be pályázatot, összesen 693.420 Ft összegű önerő vállalása mellett, bízva a 
pályázat minél pozitívabb elbírálásban. Megkérdezi van-e kérdés, más javaslat? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

107/2016 (IX.29.) KT határozat 

Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  települési 
önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról  szóló 
pályázati kiírás alapján. A választott tűzifa fajtája keménylombos, az igényelt mennyiség  546 m3, 
amelynek önerejét, 693.420.- Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja. A tűzifa 
szállításából  származó  költségeket  az  önkormányzat  vállalja,  továbbá  az  önkormányzat  azt  is 
vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázati  dokumentáció 
benyújtására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester



Határidő: 2016. szeptember 30.
Határozatról értesülnek: 1.) Polgármester, Helyben 

2.) Jegyző, Helyben 
3.) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
4.) Irattár, Helyben

[9. napirendi pont]

Beszámoló  az  Önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2016.  évi  pénzügyi  terve  I.  félévi 
végrehajtásáról

Szarvák  Imre:  ismerteti  az  előzetesen  kiküldött  előterjesztésben  foglaltakat.  Elmondja,  hogy  a 
Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót. Megkérdezi, van-e kérdés? 
Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

108/2016. (IX.29.) KT határozat 
  

Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének féléves teljesítéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben  foglaltak 
szerint megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének féléves teljesítéséről 
szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
                                               2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
                                               3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
                                               4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
                                               5.) Irattár, Helyben  
                                      
[10. napirendi pont]

Előterjesztés a  Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: ismerteti a rendelet-tervezet módosításáról szóló előterjesztést.  Megkérdezi, van-e 
kérdés,  hozzászólás  a  benne  foglaltakkal  kapcsolatban?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

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

8/2016. (IX.29.) Önkormányzati  rendelet  



Az  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2016.  (II.12.)  rendelet  
módosításáról
(A 8/2016. (IX. 29.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

[11. napirendi pont]

Előterjesztés csatlakozásról a 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Hangsúlyozza, hogy minden évben egyre 
kevesebb azon önkormányzatok száma, akik csatlakoznak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. 
Elismeri, hogy valóban nem nagy összeg a maximálisan adható támogatás, ennek ellenére fontosnak 
ítéli a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatását és javasolja a csatlakozást. Elmondja, hogy 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a tavalyi keretösszeghez képest idén 20.000 Ft-tal 
többet,  azaz  összesen  870.000  Ft-ot  különített  el  e  célra.  Megkérdezi,  van-e  hozzászólás,  más 
javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

109/2016. (IX.29.) KT határozat 

Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  csatlakozási 
szándékát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a „Csatlakozási nyilatkozat” aláírására és megküldésére.

Az önkormányzat  képviselő-testülete  a  Pályázati  kiírást  („A” típusú  és  „B” típusú)  a  mellékelt 
tartalommal 2016. október 4-én közzéteszi.

A pályázatok támogatására  a  2017.  évi  költségvetésben 870.000,-  Ft,  azaz  nyolcszázhetvenezer 
forint előirányzat tervezését kell biztosítani.

Határidő: mellékletben foglaltak szerint.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Budapest
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[12. napirendi pont]

Előterjesztés  a   Régió  Ügyeleti  Központ  Kht.  az  Országos  Orvosi  Ügyelet  Közhasznú 
Nonprofit Kft.-be történő beolvadásáról szóló tájékoztatójának megtárgyalásáról

Szarvák Imre: ismerteti a tájékoztató levélben foglaltakat. Elmondja, hogy az orvosi ügyeletet eddig 



ellátó Régió Ügyeleti Központ beolvadt az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft-be, 
mely beolvadás teljes jogutódlással történt, így az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit 
Kft.  átveszi  a  feladat  ellátási  szerződéseket  és  minden  korábbi  jogot  és  kötelezettséget  a 
továbbiakban ő teljesít. Így a korábban a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft-vel kötött feladat 
ellátási  szerződés  érvényben  marad,  csak  a  névváltozás  miatti  módosítást  kell  elvégezni.  A 
megküldött  tájékoztató  levelet  tudomásul  kell  vennie  a  Képviselő-testületnek.  Megkérdezi,  Dr. 
Tóth-Daru  Péter  háziorvost,  hogy  mik  a  tapasztalatok,  lakossági  visszajelzések  a  nemrégiben 
átalakult orvosi ügyeleti rendszerről? 

Dr.  Tóth-Daru  Péter: elmondja,  hogy  a  2015.  decemberétől  bevezetett  ügyeleti  rendszerrel 
összességében nem érkezett  hozzá negatív tapasztalat.  Véleménye szerint a lakosság elégedett  a 
rendszerrel. 

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

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

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

110/2016. (IX.29.) KT határozat 

A Régió  Ügyeleti  Központ  Kht.  beolvadásának tudomásulvételéről  az  Országos  Orvosi  
Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft-be

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Régió Ügyeleti 
Központ  Nonprofit  Közhasznú  Társaság  beolvadását  az  Országos  Orvosi  Ügyelet  Közhasznú 
Nonprofit Kft-be.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 
 az  Országos  Orvosi  Ügyelet  Nonprofit  Kft.  a  feladat  ellátását  szolgáló  orvosi  rendelőt, 

változatlan  feltételekkel  telephelyként  használja  a  háziorvosi  ügyelet  ellátás  biztosítása 
érdekében.

 az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti 
feladat  ellátására  finanszírozási  szerződést  kössön  az  Országos  Egészségbiztosítási 
Pénztárral.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vállalkozási szerződést módosító 
szerződés,  az  önkormányzati  tulajdonú  orvosi  rendelő  használatára  vonatkozó  megállapodás, 
valamint az ügyeleti feladat ellátásához szükséges dokumentumok aláírására. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat lemond a fellebbezési jogáról az ÁNTSZ 
felé. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kht., Debrecen
4.) Irattár, Helyben



Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyző

 

        Dömők Istvánné          Koczka László
  önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
    jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


