
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.

24/2016
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Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) rendelet 
módosításáról
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11/2016. (XII.16.) Önkormányzati Rendelet 
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A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-
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,
Koczka László önkormányzati képviselők,
Balázs Béla RNÖ elnök,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti  a megjelenteket.  Megállapítja,  hogy az ülés határozatképes.  Gál Zoltán 
képviselő előzetesen jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők Istvánné és 
Feketéné Laczlavik Ildikó 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:

136/2016. (XII.15.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők 
Istvánné és Feketéné Laczlavik Ildikó személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: kéri  a meghívóban kiküldött  napirendről levenni a Jászalsószentgyörgy 2017. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést. Javasolja a napirend kiegészítését és elfogadását 
az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges 

munkagépek  beszerzése  tárgyában  kiírt  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  kódszámú  pályázat 
benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról

 Tájékoztató a startminta munkaprogram keretében 2016. évben elvégzett feladatokról
 Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
 Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról
 Előterjesztés nyilatkozat adásáról az MNV Zrt.-vel kötött  megállapodás alapján
 Tájékoztató  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2016.  háromnegyed  éves 

költségvetéséről
 Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról



 Előterjesztés fogorvosi ügyelet jövőbeni ellátásáról
 Előterjesztés  Családsegítő-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  megszüntetéséről  és  ellátási 

szerződés elfogadásáról
 Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

szóló 9/2016. (XI.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 Előterjesztés a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról
Zárt ülésen:

 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés  a 2017. évre kiírt  Bursa Hungarica pályázat  keretében történő támogatások 

elbírálásáról
 Előterjesztés ingatlanok adásvételéről

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:

137/2016. (XII.15.) 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
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák  Imre: arról  tájékoztatja  a  megjelenteket,  hogy  az  elmúlt  hetekben  egy  útrehabilitációs 
program valósult meg a településen. A Szabadság út Délibáb és Kossuth utat, valamint a Mártírok 
és Táncsics utat összekötő szakasza mintegy 35-40 cm-es útalapot kapott, melybe összesen 450 m3 
darált beton került bedolgozásra. Ezen kívül a Batthyány, a Zagyva, a Radnóti és a Rákóczi utak 
legindokoltabb szakaszai kaptak még a napokban kőszórásos terítést. Összefoglalásként elmondja, 
hogy a  kitűzött  programot  sikerült  teljesíteni,  ugyanis  a  legrosszabb  állapotú  utak  rendbetétele 
megvalósult. Emellett az idén a helyi utak aszfaltozása és kátyúzása is nagyobb volumenben történt, 
melynek összköltsége 13-15 millió forintra tehető. 
A bentlakásos idős otthon létrehozásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja: sajnos a terv 
jelenleg két pontban is megbukott. A megvalósítás helyszíneként kitűzött ingatlan tulajdonosa elállt 
az adásvételtől, emellett a közfoglalkoztatási program keretében megvalósítani kívánt beruházást 
nem támogatta a Belügyminisztérium sem. Elmondja, hogy ezek ellenére sem adja fel, tovább fog 
kutatni új lehetőségek után. 
Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás?

Balázs  Béla: szeretné  őszinte  elismerését  kifejezni  a  Faluházban  hétvégén  megtartott  Angyali 
érintés  koncert  miatt.  Véleménye  szerint  óriási  értéke  ez  a  magas  színvonalú  rendezvény  a 



településnek. Köszöni, hogy részese lehetett a koncertnek. 

Szarvák Imre: köszöni az elismerést és elmondja, hogy a műsor teljes egészében az Angyali Érintés 
Társulatának  köszönhető,  az  önkormányzat  anyagiakban  támogatta  a  rendezvényt.  Mivel  más 
hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban 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:

138/2016. (XII.15.) 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 külterületi  helyi  közutak fejlesztése  és  az utak karbantartásához szükséges 
munkagépek  beszerzése  tárgyában  kiírt  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  kódszámú  pályázat 
benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról

Szarvák Imre: elmondja, hogy a szóban forgó pályázati lehetőségről sokat lehet mostanában hallani 
a  médiában.  Összesen 100 millió  forintra  lehet  pályázni.  Úgy látja,  hogy nagyon nagy lesz  az 
érdeklődés,  ezért  egy  kisebb  összeg  megpályázásával  próbálkozna  az  önkormányzat.  30  millió 
forintos  fejlesztést  szeretne  megpályázni,  melyben  a  Jászapáti  út  1,2  km  hosszú  külterületi 
útszakasza kapna útalapot, a  kiírás csak a külterületi utak fejlesztését támogatja. A másik része a 
gépbeszerzés, melyre maximum 10 millió forintot lehet elkülöníteni. Ezt az összeget egy traktor 
beszerzésére  fordítaná.  Elmondja,  hogy  a  pályázat  benyújtását  Jászladánnyal  közösen 
konzorciumban  tervezi,  ugyanis  az  elbírálásnál  ezért  plusz  pont  jár.  A pályázat  összesen  95 
százalékos támogatottságú ami azt jelenti, hogy támogatás esetén az önkormányzatnak 5 százalék 
önerőt kell biztosítania a fejlesztés megvalósításához. Megkérdezi, támogatható-e a javaslat? 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:

139/2016. (XII.15.) KT határozat 

A külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek 
beszerzése  tárgyában  kiírt  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  kódszámú  pályázat  benyújtásáról,  a  
pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról

1. A Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-



testület) egyetért a külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges  
munkagépek  beszerzése  tárgyában  kiírt  VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  kódszámú  pályázat  mindkét  
célterületére  történő  benyújtásával  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  és  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közötti konzorciumi megállapodás keretében.

2. A Képviselő-testület  az  1.  pontban  meghatározott  pályázat  megvalósításaként  az  1.  számú 
célterület esetében a 099 hrsz.-ú külterületi közút fejlesztését határozza meg. 

3. A Képviselő-testület  az  1.  pontban  meghatározott  pályázat  megvalósításaként  a  2.  számú 
célterület esetében 1 db  Zetor Major 80 30 Km 4 WD típusú traktor, 1 db BHTR-2500 
tereprendező  függesztett  gréder  és  1  db  MW  KVTB-2,8  Függesztett  tárcsa  és  1  db 
ékgyűrűs elmunkáló beszerzését határozza el.

4. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pályázat megvalósítása érdekében a tervezett 
fejlesztéshez a  saját  forrást  biztosít a  Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése terhére.

5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat nyertessége esetén a fejlesztés műszaki tartalmát 
megvalósítja és azt 5 évig fenntartja.

6. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázattal  kapcsolatos 
nyilatkozatok és megállapodások aláírására.

Határidő:  2017. február 6. (pályázat benyújtására)
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, Jászladány
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[3. napirendi pont]

Tájékoztató a startminta munkaprogram keretében 2016. évben elvégzett feladatokról
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: beszámolóban elmondja, hogy idén 90 fő helyi lakos foglalkoztatásával működött a 
közfoglalkoztatás három párhuzamosan futó startmunka programmal. Ezek: a "Jászalsószentgyörgyi 
belvízrendszer  fejlesztése",  a  "Jászalsószentgyörgyi  közúthálózat  és  járdarendszer  fejlesztése", 
valamint  helyi  sajátosságokra  épülő  közfoglalkoztatás  keretében  a  "Jászalsószentgyörgyi  Lovas 
Centrum és Magyar Udvar fejlesztése". 
A  március  2-től  december  31-ig,  30  fő  bevonásával  működő  közúthálózat  és  járdarendszer 
fejlesztése programban többek között járda építés valósult meg a Béke és Kossuth utakon, emellett 
folyamatos  volt  az  úthibák  javítása,  kátyúzása,  az  önkormányzati  ingatlanok  kaszálása  és  a 
belterületi parlagfűmentesítés. A programot jövőre szintén 30 fővel tervezi folytatni.
A  szintén  március  elejétől  december  31-ig  tartó  belvízelvezetés  fejlesztése  programnak 
köszönhetően 35 fő foglalkoztatását  tudta  biztosítani  az  önkormányzat.  A program során beton 
mederelemgyártásba kezdtünk, elkészültek a kiöntő sablonok, megtörtént a próbaüzem, valamint az 
első  betonelemek  beépítése  a  József  Attila  úton.  Véleménye  szerint  ez  egy  olyan  hasznos  és 
értékteremtő  tevékenység,  melyhez  mind  a  technikai,  mind  pedig  a  személyi  feltételek 
rendelkezésre  állnak.  A végtermék  gazdaságosan  előállítható  és  az  alátámasztott  minőségbeli 
elvárásoknak  maximálisan  megfelelő.  Elmondja,  hogy az  ilyen  mederelemek folyóméterenkénti 



gyári eladási ára 12.000 Ft + Áfa. Jelenleg napi 15 folyóméter legyártására van kapacitás és sablon. 
Jövő évtől tervezi a program folytatását, a mederelemgyártást és a beépítést 20 fő közfoglalkoztatott 
bevonásával. 
A harmadik program a Lovas Centrum és Magyar Udvar fejlesztése idén már a negyedik ütemében, 
mely  az  előzőektől  eltérően  jövő  év  február  28-ig  tart  25  fő  foglalkoztatásával.  Segítségével 
biztosítjuk a Lovarda napi működtetéséhez szükséges gondozókat, a takarítókat és az éjjeliőröket és 
egy lovasoktatót.  Emellett  a programnak köszönhetően lambéria  építettünk körbe a fedett  lovas 
oktatópályán, elkészült  a tehén istálló,  egy új mangalica hodály és egy nagy fedett  szénatároló. 
Emellett folyamatban van és februárig megvalósul a program fő célkitűzése, a vízmű telep melletti 
3 hektáros önkormányzati terület megtisztítása, körbekerítése és gyakorló lovaspálya kialakítása. 
Összefoglalásként elmondja, hogy a 2017. évre az idei 90 helyett az optimálisnak tekinthető 60 fő 
foglalkoztatására  pályázik.  Megkérdezi,  van-e  kérdés,  hozzászólás?  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:

140/2016. (XII.15.) KT határozat 

A startminta munkaprogram keretében 2016. évben elvégzett feladatokról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  startminta  munkaprogram 
keretében 2016. évben elvégzett feladatokról szóló beszámolót elfogadta. 

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

[4. napirendi pont]

Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Szarvák Imre: az előterjesztés részletes ismertetésére felkéri dr. Kovács Kornél jegyzőt.

dr.  Kovács  Kornél: ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Elmondja,  hogy  a  jövő  évi  belső 
ellenőrzés három nagyobb területre fog kiterjedni, melyek a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 
fenntartásához  történő  hozzájárulás  megalapozottságának  vizsgálata,  a  civil  szerezek  részére 
nyújtott támogatások, illetve azok támogatási összeggel való elszámolásának ellenőrzése, valamint 
a helyi adók és az önkormányzatot megillető, adók módjára behajtandó köztartozások kezelésének 
vizsgálata.

Szarvák  Imre: megkérdezi,  van-e  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztésben 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:



141/2016. (XII.15.) KT határozat 

 A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  határozat  mellékletét  képező 
2017. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél, Helyben
3.) Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr 
3.) Képviselő-testület, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[5. napirendi pont]

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról

Szarvák Imre:  ismerteti  a  2017.  évre  előkészített  munkatervet.  Megkérdezi,  hogy van-e kérdés, 
javaslat kiegészítésre? 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:

142/2016. (XII.15.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2017.  évi  
munkatervének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező 2017. évi munkatervet.

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

[6. napirendi pont]

Előterjesztés nyilatkozat adásáról az MNV Zrt.-vel kötött  megállapodás alapján

Szarvák Imre: tájékoztatásul közli, hogy a 2011-ben MNV Zrt.-vel kötött megállapodás értelmében 
minden év január végéig nyilatkozattételi kötelezettsége van a Képviselő-testületnek a Községháza 
épületének rendeltetésszerű hasznosításáról. Megkérdezi, van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, 
szavazásra bocsátja az előterjesztésben 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:



143/2016. (XII.15.) KT határozat 

Nyilatkozat  adásáról  a  községháza  hasznosítására  vonatkozóan az  MNV Zrt.-vel  kötött  
megállapodás V.5.) alapján

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az MNV Zrt. 
között 2011. június 16-án SZT/35892 számon létrejött megállapodás alapján nyilatkozik, hogy a 
Jászalsószentgyörgy 887 hrsz.-ú, természetben 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A. szám alatti 
kivett községháza megnevezésű ingatlant polgármesteri hivatalként használja.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Kovács Kornél jegyzőt, hogy a nyilatkozatot 2017. január 18 
-ig továbbítsa az MNV Zrt. részére.

Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző
Határidő: 2017. január 18.

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) MNV Zrt, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, H.
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

[7. napirendi pont]

Tájékoztató  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2016.  háromnegyed  éves 
költségvetéséről

Szarvák Imre: ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás? 

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

Szarvák  Imre:  mivel  más  hozzászólás  nem  érkezett,  szavazásra  bocsátja  az  önkormányzat 
háromnegyed éves költségvetésről szóló beszámolóját.

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:

144/2016. (XII.15.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. háromnegyed éves költségvetéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2016. 
háromnegyed éves költségvetéséről szóló beszámolóját elfogadta. 

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



[8. napirendi pont]

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

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  költségvetési  rendelet  módosítása  az  év  közbeni  módosítások 
átvezetése,  költség előirányzatok növelése miatt  vált  szükségessé.  Megkérdezi,  hogy a rendelet-
tervezetben  foglaltakkal  kapcsolatban  van-e  valakinek  kérdése?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

10/2016. (XII.16.) Önkormányzati Rendelet 

Az  Önkormányzat  2016. évi  költségvetéséről  szóló  2/2016.  (II.12.)  rendelet  
módosításáról
(Az 10/2016. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[9. napirendi pont]

Előterjesztés fogorvosi ügyelet jövőbeni ellátásáról

Szarvák  Imre: ismerteti  a  tájékoztatóban  foglaltakat.  Elmondja,  hogy  a  szolnoki  fogorvosi 
ügyelethez  való  csatlakozás  nem kötelező.  Véleménye  szerint  a  lakosság  pozitívan  értékelné  a 
fogorvosi  ügyelet  szolgáltatás  igénybevételének  lehetőségét.  Támogatásra  javasolja  a  térségi 
együttműködést. 

Dömők  Istvánné: elmondja,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést,  csatlakozási 
szándékát fejezte ki a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásához. 

Szarvák Imre: mivel  más  hozzászólás  nem érkezett,  szavazásra  bocsátja  a  csatlakozásról  szóló 
javaslatot. 

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:

145/2016. (XII.15.) KT határozat 

Fogorvosi ügyelet jövőbeni ellátásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-területe csatlakozási szándékát fejezi ki a 
Szolnok  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  (5000  Szolnok,  Móra  Ferenc  út  9.  szám  alatt) 
működtetett fogorvosi ügyelethez. 
A Képviselő-testület kinyilvánítja részvételi szándékát a fogorvosi ügyelet fenntartásában, továbbá 
vállalja az ellátás működési költségeinek fedezetéhez a település lakosságszáma alapján számított 
30-35 Ft/fő/év hozzájárulás megfizetését. 



A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Integrációs Osztálya (Szolnok, Kossuth tér 9.)
4.) Pénzügy, Helyben
5) Irattár, Helyben

[10. napirendi pont]

Előterjesztés Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetéséről és ellátási szerződés 
elfogadásáról

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a napirendi pont kapcsán 
két  határozathozatalra  van szükség.  Először  a  Jászsági  Családsegítő és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
megszüntetéséről,  majd  a  Jászapáti  Városi  Önkormányzattal  kötendő  Ellátási  szerződésről. 
Megkérdezi, van-e hozzászólás? 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:

146/2016. (XII.15.) KT határozat 

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetéséről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Jászsági 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  megszüntetése  című  előterjesztést  és  a  következő 
határozatot hozza:

1.) A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. december 31. napján megszűnik, 
az intézmény által végzett közfeladat jövőbeni ellátásának módja, szervezeti formája: 2017. 
január 1-től a család- és gyermekjóléti központ közfeladatait Jászberény Város közigazgatási 
területén a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ, Jászapáti Város közigazgatási  
területén  a  Jászapáti  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  látja  el.  A Jászsági  Szociális  
Szolgáltató Társulást alkotó települési önkormányzatok (továbbiakban: tagönkormányzatok) 
a szociális törvény 91. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a gyermekvédelmi törvény 40. § 
(1a) bekezdése és 96. § (1) bekezdése alapján látják el a család- és gyermekjóléti szolgálat 
feladatait 2017. január 1-től, az alábbiak szerint: 

a) Alattyán Község Önkormányzata a 101/2016. (IX.22.) számú képviselő-testületi határozata 
alapján a közfeladatot ellátási szerződés megkötésével biztosítja;

b) Jánoshida Község Önkormányzata a 218/2016. (IX.15.) számú képviselő-testületi 
határozata alapján a közfeladatot önállóan, a Szent Norbert Idősek Klubja szervezeti 
egységéhez csatolva látja el, 



c) Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata a 121/2016. (X.10.) számú képviselő-
testületi határozata alapján a közfeladatot a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti 
Központhoz csatlakozva ellátási szerződéssel látja el,

d) Jászboldogháza Község Önkormányzata a 92/2016. (IX.26.) számú képviselő- testületi 
határozata alapján a közfeladatot a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központtal 
kötendő ellátási szerződés útján biztosítja, 

e) Jászdózsa Község Önkormányzata a 130/2016. (IX.27.) számú képviselő-testületi 
határozata alapján a közfeladatot a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központtal 
kötött ellátási szerződéssel biztosítja, 

f) Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat a 104/2016.) (IX. 22.) számú képviselő-
testületi határozata alapján a közfeladatot a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti 
Központtal kötött ellátási szerződés útján biztosítja,

g) Jászjákóhalma Község Önkormányzata a 77/2016. (IX.27.) számú képviselő-testületi 
határozata alapján a közfeladatot ellátási szerződés útján biztosítja, 

h) Jászkisér Város Önkormányzata a 255/2016. (X.20.) számú képviselő-testületi határozata 
alapján a közfeladatot Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási 
szerződéssel látja el;

i) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a 305/2016. (X.27.) számú képviselő-testületi 
határozata alapján a közfeladatot a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött 
ellátási szerződéssel biztosítja, 

j) Jásztelek Község Önkormányzata a 46/2016. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozata 
alapján a közfeladatot a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központtal kötendő ellátási 
szerződés útján biztosítja, 

k) Jászszentandrás Község Önkormányzata a 137/2016. (IX.29.) számú képviselő-testületi 
határozata alapján a közfeladatot önállóan, települési szolgáltató útján – szakképzett 
családsegítő szakember alkalmazásával – biztosítja.

2.) A  Képviselő-testület  az  eszközök  és  a  források  leltározásáért,  az  éves  költségvetési  
beszámoló elkészítéséért, valamint a vagyonátadás lebonyolításáért felelősnek Jászladány  
Nagyközség Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetőjét jelöli ki.

Határidő: intézmény megszűnés napját követő 60 napon belül
Felelős: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

3.) A  Képviselő-testület  az  ellátott  közfeladatokhoz  tartozó  hatósági  engedélyek  –  a  
megszüntetendő  költségvetési  szerv  kérelmére  történő  –  visszavonására  és  annak  
előkészítésére Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát bízza meg.

A Képviselő-testület  felkéri  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  elnökét,  hogy  a  hatósági 
engedélyek visszavonása során keletkezett iratokat a Társulás nevében írja alá. 

Határidő: tagönkormányzatok döntéseinek meghozatalát követően
Felelős: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető



4.) A közfeladat ellátásához díjbevétel nem kötődik, amely alapján a díjbeszedési jogosultság 
átadásának előkészítéséről a Társulási Tanács ne rendelkezzen.

5.) A Képviselő-testület a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos  
munkáltatói  intézkedések  megtételére  felkéri  a  Jászsági  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  
Szolgálat vezetőjét, valamint az újonnan megalakuló Jászberényi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ megbízott vezetőit.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető

6.) A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a Jászsági 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint költségvetési intézmény megszüntető 

okiratát 2016. december 31.  napján történő hatálybalépéssel.  Az intézmény jogutód 
nélkül szűnik meg.  A költségvetési  szerv  megszüntetés  időpontjában  fennálló  magánjogi 
jogait és kötelezettségeit  – ide értve a vagyonkezelői  jogokat  is  – a Jászsági 
Szociális Szolgáltató Társulás, mint alapító szerv gyakorolja, és teljesíti.

Határidő: folyamatos
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin elnök

7.) A Képviselő-testület  elfogadja  az  előterjesztés  2.  számú  melléklete  szerint  a  Jászsági  
Szociális  Szolgáltató  Társulás  Társulási  Megállapodás  módosítását  2016.  december  31.  
napján történő hatálybalépéssel.

Határidő: tagönkormányzatok döntéseinek meghozatalát követően
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin elnök

Lovász Imre jegyző

8.) A Képviselő-testület  felkéri  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató  Társulás  elnökét,  hogy  a  
megszüntető okiratot a Társulás nevében írja alá. 

Határidő: tagönkormányzatok döntéseinek meghozatalát követően
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin elnök

9.) A Képviselő-testület  megbízza  Jászladány  Nagyközség  Polgármesteri  Hivatal  jegyzőjét,  
hogy  a  változásról  a  Magyar  Államkincstár  illetékes  szervét  tájékoztassa  a 

megszüntetés nyilvántartásba vétele érdekében.

Határidő: tagönkormányzatok döntéseinek meghozatalát követően 
Felelős: Lovász Imre jegyző

Határozatról értesülnek: 1.)  Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Jászladányi Polgármesteri Hivatal, Jászladány
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az Ellátási szerződés tervezetet:

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:

147/2016. (XII.15.) KT határozat 

Jászapáti Városi Önkormányzattal kötendő Ellátási Szerződés elfogadásáról
 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező Ellátási szerződést. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jászapáti Városi Önkormányzat 

(5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.)
4.) Irattár, Helyben

[11. napirendi pont]

Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 
szóló 9/2016. (XI.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: a rendeletet módosító indítvány ismertetésére felkéri Dömők Istvánnét, a Pénzügyi 
Bizottság elnökét. 

Dömők Istvánné: tájékoztatja a tisztelt megjelenteket, hogy a Képviselő-testületi ülést megelőzően a 
Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalt a beérkezett szociális tűzifa kérelmek elbírálásáról. A Bizottság 
egyhangúlag  elfogadott  határozatával  kezdeményezi  a  vonatkozó  önkormányzati  rendelet 
módosítását,  a  rendelet  1.  §-ának  (4)  bekezdésében  foglalt,  kérelmek  benyújtási  határidejének 
módosításával. Döntését az előző évi tapasztalatokkal indokolja, mely szerint a rendelkezésre álló, 
összesen 181 erdei m3 szociális tűzifa elosztása két körös elbírálás esetén nem lehet igazságos. A 
Bizottság javasolja, hogy a határidőt december végére módosítva, mivel így az addig beérkezett 
kérelmek alapján a rendelkezésre álló tűzifa mennyiség egyszerre kioszthatóvá válna, nem állhatna 
fönn annak a  veszélye,  hogy akinek a  kérelme második  körben kerül  tárgyalásra,  már nem jut 
számára  ugyanakkora  mennyiség,  mint  az  első  fordulóban.  Ugyanis  a  még  várható  igénylések 
számát nem lehet előre megbecsülni. 

Szarvák Imre: elfogadja és támogatja a kezdeményezést. Javasolja a kérelmek benyújtási határidejét 
2016. december 20.  napjában megállapítani.  Megkérdezi,  van-e más javaslat?  Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

11/2016. (XII.16.) Önkormányzati Rendelet 

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 
9/2016. (XI.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(Az 11/2016. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)



[12. napirendi pont]

Előterjesztés a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: a módosító rendelet-tervezet ismertetésére felkéri az ötletgazdát, dr. Kovács Kornél 
jegyzőt.
dr. Kovács Kornél: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a helyi szociális rendeletet egy "babaköszöntő 
csomag" bevezetésével indítványozza kiegészíteni. Ennek értelmében minden helyi újszülöttet és 
szüleit  a  védőnőkön  keresztül  egy-egy  praktikus  és  hasznos  csomaggal  ajándékozná  meg  az 
önkormányzat.  Minden  csomag  egy-egy  "Köszöntjük  Jászalsószentgyörgy  legifjabb  lakóját!" 
feliratú  bodyt,  pelenkát  és  babaápolási  szereket  tartalmazna  maximum 10.000  Ft  értékben.  Az 
elmúlt évek születési adatait tekintve a csomag bevezetése évi 350-400.000 Ft kiadást jelentene az 
önkormányzat költségvetésében. 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e hozzászólás, más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja a rendelet-tervezetet. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

12/2016. (XII.16.) Önkormányzati Rendelet 

A pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról
(Az 12/2016. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Szarvák Imre: szünet megtartását rendeli el. A napirendi pontok megtárgyalását zárt ülés keretében 
folytatja.

       Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
       polgármester         jegyző

    Dömők Istvánné            Feketéné Laczlavik Ildikó
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


