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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 24-én megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

1/2017 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
2/2017 Napirend elfogadásáról
3/2017 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
4/2017 A "Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek" 

tárgyában kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról
1/2017. (I.25.) Önkormányzati Rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 
27/2005. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 24-én, 
a Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
rendkívüli ülésén.

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

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

1/2017. (I.24.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné 
Vámos Mária és Koczka László 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 a 27/2005. (XII.19.) számú, 
a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  térítési  díjáról  szóló  önkormányzati  rendelet 
módosításával.  Megkérdezi,  van-e  más  javaslat?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  kéri  a  napirend 
elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  a  "Humán  kapacitások  fejlesztése  térségi  szemléletben  -  kedvezményezett 

térségek" tárgyában kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról
 Előterjesztés  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  térítési  díjáról  szóló  27/2005. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zárt ülésen:

 Előterjesztés ingatlanvásárlásról
 Előterjesztés civil szervezetek 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:



2/2017. (I.24.) 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: beszámolójában két fontos és aktuális témát kíván érinteni, melyek a jelenlegi hó- és 
jéghelyzet, valamint a tűzifahordás. Arról tájékoztat, hogy a nagy havazást követően egész nap a 
hótoló traktorral járta a települést annak érdekében, hogy mielőbb járhatóvá tegyék a belterületi 
utakat.  Sajnos  a  síkosságmentesítés  ilyen  időjárási  viszonyok  mellett  nem  könnyű  feladat. 
Elmondja, hogy 10 tonna útszóró sót rendelt a múlt héten közel fél millió forint értékben, mely ma 
délelőtt megérkezett és már el is kezdték alkalmazni a legveszélyesebb belterületi utakon. 
A másik téma a szociális tűzifa kiszállítása: az önkormányzat dolgozói már harmadik hete minden 
nap  reggeltől  estig  hordják  az  adományfát,  ennek  ellenére  sem  tudunk  a  lakosság  számára 
megfelelni.  Mindenki  azonnal  és  elsőként  szeretne  hozzájutni,  több  negatív  visszhang  érkezett 
hozzá  amiatt,  hogy  lassú  a  szállítás.  Elmondja,  hogy  naponta  maximum  12-14  helyre  tudnak 
kiszállítani  tekintettel  arra,  hogy  közben  a  rönköket  méretük  miatt  még  darabolni  is  kell.  A 
szállítójármű jelenleg szerelőnél van, műszaki vizsgára kell felkészíteni, úgyhogy az önkormányzati 
traktorral  zajlik  a  fuvarozás.  Kéri  képviselő-társain  keresztül  a  lakosság  tájékoztatását  annak 
ügyében,  hogy legkésőbb a hét  végéig szeretnénk mindenkihez eljuttatni  a tűzifát.  Megkérdezi, 
kíván-e valaki hozzászólni? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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:

3/2017. (I.24.) 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  "Humán  kapacitások  fejlesztése  térségi  szemléletben  -  kedvezményezett 
térségek" tárgyában kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról



Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy Jászapátival konzorciumban 
szeretnének pályázatot benyújtani, mely projekt több részcélra bontható. Különböző felzárkóztató 
képzésekre, a gyermekek kompetenciafejlesztésére, hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatáshoz való 
hozzáférésének  biztosítására,  valamint  komplex  óvodai  szolgáltatásfejlesztésre  irányulna. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

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:

4/2017. (I.24.) KT határozat 

A  "Humán  kapacitások  fejlesztése  térségi  szemléletben  -  kedvezményezett  térségek"  
tárgyában kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról

 A  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (továbbiakban: 
Képviselő-testület) egyetért az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetett 
"Humán kapacitások fejlesztése  térségi  szemléletben -  kedvezményezett  térségek"  című, 
EFOP-3.9.2-16  kódszámú  felhívásra  történő  pályázat  benyújtásával  és  konzorciumi 
partnerként csatlakozik Jászapáti városhoz, mint konzorciumi vezetőhöz.

 A  Képviselő-testület  felkéri,  egyben  felhatalmazza  Jászalsószentgyörgy  község 
polgármesterét a pályázattal összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, 
így  különösen:  a  Jászapáti  Városi  Önkormányzattal  kötendő  konzorciumi  megállapodás 
aláírására és kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások aláírására.

Határidő: 2017. február 9. (a pályázat benyújtására)
Felelős: Szarvák  Imre  polgármester  (a  pályázattal  kapcsolatos  nyilatkozatok  és  

megállapodások aláírása vonatkozásában)

Határozatról értesülnek: 1.) Jászapáti Városi Önkormányzat - Jászapáti, Velemi E. u. 2.
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Irattár, Helyben

[3. napirendi pont]

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 27/2005. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: ismerteti a rendelettervezetben foglaltakat. Elmondja, hogy a módosítás azért vált 
szükségessé,  mert  2017.  január  1-től  a  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény kikerült  az 
áfakörből,  változnak  a  térítési  díjak.  Megkérdezi,  van-e  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja.

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

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



1/2017. (I.25.) Önkormányzati Rendelet 

A személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátások  térítési  díjáról  szóló  27/2005.  (XII.19.)  
számú önkormányzati rendelet módosításáról
(Az 1/2017. (I.25.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

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

       Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
       polgármester         jegyző

 Jakusné Vámos Mária       Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


