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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 10-én megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

118/2016 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
119/2016 Napirend elfogadásáról
120/2016 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
121/2016 A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2017. január 1-től



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 10-én, 
a Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária, 
Kátai Lajos önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Zsoldi Lajos bizottsági tag,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Gál Zoltán és 
Koczka  László  képviselők  előzetesen  jelezték  távolmaradásuk  okát.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Jakusné Vámos Mária 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:

118/2016. (X.10.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Feketéné Laczlavik Ildikó és Jakusné Vámos Mária személyét elfogadta.

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

Szarvák  Imre: javasolja  a  meghívóban  kiküldött  napirend  kiegészítését  a  két  ülés  között  tett  
intézkedésekről,  fontosabb  eseményekről szóló  tájékoztatóval,  valamint  zárt  ülés  keretében  egy 
ingatlan albérletbevételéről és egy ingatlan megvásárlásáról kér tárgyalni. Megkérdezi, van-e más 
javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirendet elfogadni az alábbiak szerint.

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátásáról 2017. január 1-től

Zárt ülés:
 Előterjesztés magántulajdonú ingatlan albérletbevételéről
 Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról

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:

119/2016. (X.10.) 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]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: beszámolójában elmondja, hogy lakossági szinten továbbra is beszédtéma az ivóvíz 
minősége.  Arról  tájékoztatja  a  megjelenteket,  hogy  a  vízügyesek  folyamatosan  ellenőrzi  annak 
minőségét  és  a  mosatások is  rendszeresek.  Elismeri,  hogy sok helyen még valóban van szaga, 
mondhatni büdös - főleg a folyó meleg víz. Azonban hangsúlyozza, hogy ivóvizünk összetételét és 
értékeit tekintve megfelel az EU-s előírásoknak, egészségre nem káros, fogyasztható. A vas tartalma 
lecsökkent,  színtelen és  már nem fogja be a   mosdókagylókat.  Reméli,  hogy mielőbb meg fog 
oldódni ez a probléma, személy szerint minden tőle telhetőt megtesz, mint ahogyan eddig is megtett 
annak  érdekében,  hogy  a  kellemetlenségek  megszűnjenek.  Elmondja,  hogy  egy  nyílt  nap 
megtartását  tervezi   felújított  vízmű  telepen,  ahol  az  érdeklődők  szabadon  bepillanthatnak  a 
rendszer működésébe.
A napokban  történt  másik  intézkedést  is  megemlít.  Elmondja,  hogy  a  templom homlokzatáról 
leesett egy kisebb darab vakolat. Szerencsére nem tartózkodott senki a közelben. A területet azonnal 
lekerítette.  Felhívta a jászberényi tűzoltókat,  akik 1-2 napon belül kivonulnak és lefejtik a még 
fennmaradt veszélyes réteget. Elmondja, hogy ez a művelet több, mint 50.000 Ft-ba fog kerülni, 
amit az önkormányzat vállalna megfizetni.  Megkérdezi,  hogy támogatható-e? Mivel jelentkezőt, 
ellenvéleményt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban 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:

120/2016. (X.10.) 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

[2. napirendi pont]

Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátásáról 2017. január 1-től

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



dr. Kovács Kornél: elmondja, hogy az elmúlt ülésen a Képviselő-testület úgy határozott,  hogy a 
jövőben  is  társulásos  formájában  kívánja  ellátni  a  szolgáltatást.  A napokban  azzal  hívta  fel  őt 
Baginé Gavaldik Lívia,  aki  a  múlt  alkalommal személyesen ismertette az előterjesztést,  hogy a 
többi önkormányzat döntéseit kiértékelve már biztosan megállapítható, nem fog a jövőben társulás 
keretében  működni  a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgálat.  Javasolja,  hogy  a  többi 
önkormányzathoz  hasonlóan  nyissunk az  ellátási  szerződés  felé.  Elmondta,  hogy a  változás  az 
alapszolgáltató  központot  egyenlőre  nem érinti,  2017.  június  30-ig biztosan  nem szűnik  meg a 
társulás  egy  folyamatban  lévő  pályázat  miatt.  Az  alapszolgáltató  központban  jelenleg  összesen 
négyen vagyunk, de várható, hogy még több önkormányzat csatlakozni fog. 

Szarvák Imre: megkérdezni,  hogy támogatható-e a  javaslat,  van-e ellenvetés? 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:

121/2016. (X.10.) 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 ellátási szerződéssel kívánja ellátni a Jászapáti 
Család- és Gyermekjóléti Központhoz csatlakozva.

Határidő: 2016. október 11.
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

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester          jegyző

 
 Feketéné Laczlavik Ildikó          Jakusné Vámos Mária
  önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
   jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


