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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 16-án megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

8/2017 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
9/2017 Napirend elfogadásáról
10/2017 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
2/2017. (II.17.) Önkormányzati Rendelet 

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

11/2017 Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról

3/2017. (II.17.) Önkormányzati Rendelet 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

12/2017 Támogatási kérelem benyújtásáról "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívásra

13/2017 A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
14/2017 A Jászalsószentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról
15/2017 A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 16-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,
Sándor Erzsébet intézményvezető,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Nagy Kálmán,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: Köszönti  a  megjelenteket.  Megjegyzi,  hogy  településrendezési  terv  módosítása 
kapcsán a lakosság részéről nem jelentek meg a meghirdetett lakossági fórumon. Megkérdezi, van-e 
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, megnyitja a képviselő-testületi 
ülést.  Megállapítja,  hogy  az  ülés  teljes  létszámmal  határozatképes.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Jakusné Vámos Mária és Kátai Lajos 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:

8/2017. (II.16.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné 
Vámos Mária és Kátai Lajos személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: javasolja  a  meghívóban kiküldött  napirend kiegészítését  a  REGIO-KOM Térségi 
Kommunális  Szolgáltató  Társulás  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási 
Megállapodásának  elfogadásáról  szóló  előterjesztéssel.  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  az  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről  szóló   2/2016  (II.12.)  számú 

rendelet módosításáról 
 Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről



 Előterjesztés pályázat benyújtásáról a "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívás keretében

 Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról 
 Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 Előterjesztés   a  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulás  módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról

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:

9/2017. (II.16.) 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  az  elbírálás  alatt  álló  pályázatokról  tájékoztat.  Elmondja,  hogy 
információi szerint a tavaly benyújtott öt TOP-os pályázatra nagy eséllyel fogunk forrást szerezni. 
Emellett  várjuk  az  elbírálását  további  két  VP-s  pályázatnak,  melyek  a  Szentháromság  Római 
Katolikus Templom, valamint a volt papok iskolája felújítására irányulnak. Reméli, hogy néhány 
hónapon  belül  mindegyik  eredményét  nyilvánosságra  hozzák.  Amennyiben  minden  benyújtott 
pályázat  pozitív  elbírálásban  részesülne,  ez  650  millió  forint  összegű  fejlesztést  jelentene  a 
településnek mindössze 5 millió forint önerő bevonásával. 
A március elsején induló közfoglalkoztatási programok kapcsán elmondja, hogy három programra 
pályázott  és  elindítására  kapott  lehetőséget  az  önkormányzat,  ezek:  a  belterületi  közutak 
karbantartása  30  fő  bevonásával,  a  belvízelvezető  rendszerek  fejlesztése,  beton  mederelemek 
gyártásával 20 fő alkalmazásával, valamint a Lovas Centrum és Magyar udvar fejlesztése az ötödik 
ütemben 10 fővel. Idén az előző évekhez képest alacsonyabb létszámmal fog működni a rendszer, 
ez  részben  az  elsődleges  munkaerőpiacon,  csak  a  Jászságban  fennálló  több  ezer  betöltetlen 
álláshellyel indokolható. Megemlíti, hogy az összesen 60 helyből 40 női foglalkoztatottal indul a 
program annak ellenére, hogy az elvégzendő feladatok szinte mindegyike férfi munkaerőt igényel. 
Elismeri,  hogy a nők helyzetében óvodás  vagy alsós iskolás gyerekek esetén,  három műszakos 
munkarend vállalása sokkal reménytelenebb napjainkban, emiatt igyekszik rajtuk segíteni.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Vigh Miklós: érdeklődik, hogy a temető felújítására nem sikerült még pályázatot találni?



Szarvák Imre: sajnos jelenleg nincs lehetőség ilyen jellegű pályázat benyújtására, azonban pályázati 
forrás nélkül is tervez fejlesztéseket, felújításokat a közeljövőben a temető területén. Ezek a bejárat 
előtti parkoló megépítése, a ravatalozóhoz előtető, valamint az épületen nyílászárók cseréje és járda 
építések, felújítások a temető szervizútjain. 

Koczka  László: érdeklődik,  hogy  sikeresen  és  időben  megvalósult-e  a  szociális  adományfák 
kiosztása a településen?

Szarvák Imre: arról tájékoztat, hogy időben célhoz értek az tűzifa adományok, azonban a program 
összességében csak részben volt sikeres. A jogosultak jelentős része nem értékelte, több esetben 
előfordult,  hogy  akadékoskodtak,  kötekedtek  a  szállítókkal.  Elmondja,  hogy  a  legnagyobb 
hidegben,  az ide leszállított  2  méteres  rönkök félbe aprítása mellett  a kiszállítás  is  rengeteg és 
folyamatos munkát igényelt. Mire mind a 180 helyre megérkezett az adomány közel fél millió plusz 
költségébe került az önkormányzatnak amellett, hogy 1 teljes hónap ment el vele. Javasolni fogja, 
hogy  idén,  illetve  jövő  év  elején  ne  fára,  hanem  szénre  pályázzon  az  önkormányzat,  más 
településeken  már  átálltak  rá,  Amellett  a  mennyiségének  megállapítása,  a  szállítása  is  jóval 
egyszerűbben megoldható, akár a postán keresztül kézbesíthető.  
Megkérdezi,  van-e  más  kérdés,  hozzájárulás?  Mivel  jelentkezőt  nem lát,  szavazásra  bocsátja  a 
tájékoztatójában foglaltakat.

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:

10/2017. (II.16.) 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 az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016 (II.12.) számú rendelet 
módosításáról

Szarvák  Imre: ismerteti  a  módosító  rendelet-tervezetben  foglaltakat.  Megkérdezi,  van-e  kérdés, 
hozzászólás?

Dömők  Istvánné: elmondja,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  tárgyalt  a  rendelet-tervezetről, 
melynek tartalmát elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 

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



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

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

2/2017. (II.17.) Önkormányzati Rendelet 

Az  Önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2016  (II.12.)  számú  rendelet  
módosításáról
(A 2/2017. (II.17.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[3. napirendi pont]

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét kell megállapítani. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás?

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

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, 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:

11/2017. (II.16.) KT határozat 

Az  Önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  
megállapításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint 
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét 
a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

[4. napirendi pont]

Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről



Szarvák  Imre:  ismerteti  az  2017.  évi  költségvetési  rendelet-tervezetet.  Részletezi  a  tervezett 
bevételeket,  kiadásokat.  Megkérdezi,  van-e  kérdés,  hozzászólás  a  benne  foglaltakkal  tételekkel 
kapcsolatban?

Dömők Istvánné: elmondja,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  részletesen  tárgyalta  a  rendelet-
tervezetet, melynek tartalmát elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

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

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

3/2017. (II.17.) Önkormányzati Rendelet 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
(A 3/2017. (II.17.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Szarvák Imre: 10 perc szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

[5. napirendi pont]

Előterjesztés  pályázat  benyújtásáról  a  "Csatlakozási  konstrukció  az  önkormányzati  ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívás keretében

Szarvák Imre: ismerteti az új integrált rendszer pályázati úton történő bevezetésének lehetőségéről 
szóló előterjesztést. Elmondja, hogy a 2018. január elsejei aktiválást követően egy távoli szolgáltató 
központtól  vesszük  majd  igénybe  az  informatikai  szolgáltatásokat,  minden  rendszer  országos 
szinten  egységessé  válik.  Távoli  eléréssel  és  megfelelő  jogosultságok  leosztásával  lesznek 
kezelhetők  a  saját  felületek.  Az  ASP  rendszer  bevezetése  kötelező,  mi  a  második  körben 
csatlakozunk,  a pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílik  a  Polgármesteri  Hivatalban meglévő 
számítógéppark kisebb volumenű fejlesztésére is.  Megkérdezi van-e kérdés? 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:

12/2017. (II.16.) KT határozat 

Támogatási  kérelem  benyújtásáról  "Csatlakoztatási  konstrukció  az  önkormányzati  ASP  
rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívásra

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Szarvák  Imre 
polgármestert,  hogy  a  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  azonosító  jelű  "Csatlakoztatási  konstrukció  az 



önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című felhívás alapján támogatási kérelmet 
nyújtson  be,  valamint  a  támogatási  jogviszony  létrejötte  esetén  a  kedvezményezetti 
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

Határidő: 2016. március 6.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

[6. napirendi pont]

Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról 

dr.  Kovács  Kornél: ismerteti  és  részletezi  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Elmondja,  hogy  a 
polgármesterek illetményének összege már közel 10 éve nem változott. 

Kátai  Lajos: elfogadásra  javasolja.  Örül,  hogy  már  végre  a  polgármesterek  illetményeinek 
rendezésére.

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

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat 
6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

13/2017. (II.16.) KT határozat 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szarvák  Imre  polgármester 
illetményét  2017.  január  1.  napjától  kezdődően  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) d) pontja alapján bruttó 548.444.- Ft-ban állapítja meg, 
költségtérítését  ugyanezen  időponttól  kezdődően  bruttó  82.267.-  Ft-ban  állapítja  meg, 
idegennyelvtudási pótlékát bruttó 23.190.- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző

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

[7. napirendi pont]



Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  tavaly  január  21-i  Képviselő-testületi  ülésen  elfogadott 
Együttműködési megállapodást minden évben felül kell vizsgálni. Változatlan tartalommal javasolja 
elfogadni. Van-e más vélemény? 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:

14/2017. (II.16.) KT határozat 

A  Jászalsószentgyörgyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  Együttműködési  
megállapodás felülvizsgálatáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  nemzetiségek  jogairól  szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak alapján felülvizsgálta a Jászalsószentgyörgy Roma 
Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testületével  kötött,  az  5/2016.  (I.21.)  számú  KT 
határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodást és azt változatlan tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Balázs Béla RNÖ elnök, Helyben
5.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
6.) Irattár, Helyben

[8. napirendi pont]

Előterjesztés   a  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulás  módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról

Szarvák  Imre:  ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Részletezi,  hogy  az  Együttműködési 
megállapodás  módosítása  a  tagönkormányzatoknál  tartott  időközi  választások  eredményeképpen 
történt  személyi  változások,  Jászladány  település  polgármester  asszonyának  nevében  történt 
változás átvezetése, új elnökségi tag megválasztása miatt, Tarnaszentmiklós Községi Önkormányzat 
címének módosulása miatt, valamint a Társulás újabb három tagjának feladat és hatáskör átruházása 
miatt vált szükségessé. Megkérdezi, van-e kérdés? 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:



15/2017. (II.16.) KT határozat 

A  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulás  módosítással  egységes  
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról

1.)  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  88.  §  (2)  bekezdésében  foglalt 
felhatalmazás  alapján  a  REGIO-KOM  Térségi  Kommunális  Szolgáltató  Társulásnak  a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását - a Társulási Tanács 2016. 
december  16.  napján  hozott  21/2016.  (XII.16.)  és  a  22/2016.  (XII.16.)  számú  határozatival 
jóváhagyott tartalommal - elfogadja és jóváhagyja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Tanács Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, 
Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé 
történő benyújtására, míg a KNORR és Társai Ügyvédi Irodát (5100 Jászberény, Dózsa György út 
31.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviseletet ellássa. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. február 20.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Pénzügy, Helyben
5.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
6.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
7.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, az ülést 17:35 órakor bezárta. 

       Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
       polgármester         jegyző

 Jakusné Vámos Mária       Kátai Lajos 
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


