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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 2-án megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

16/2017 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
17/2017 Napirend elfogadásáról
18/2017 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
19/2017 Jászalsószentgyörgy község településrendezési terv módosításához kapcsolódó 

környezeti vizsgálatáról
20/2017 Jászalsószentgyörgy község településrendezési tervmódosítás véleményezési eljárás 

során beérkezett vélemények elfogadásáról



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 2-án, 
a Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Tóth Lászlóné,
Litkei Sándorné
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

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

16/2017. (III.2.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők 
Istvánné és Kátai Lajos személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e javaslat napirend kiegészítésre? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a 
napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy község településrendezési  terv  módosítására  vonatkozó 

környezeti vizsgálatáról
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy község településrendezési  terv  módosítására  vonatkozó 

véleményezési  eljárása  során  beérkezett  vélemények  elfogadásáról,  illetve  el  nem 
fogadásáról 

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:

17/2017. (III.2.) 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  elmondja,  hogy  tegnap  60  fővel  elindultak  a  közfoglalkoztatási 
programok. Meglátása szerint a csökkentett létszám miatt versenyhelyzet a munkavállalók között, 
körülbelül 15-en vannak várólistán. Elmondja, hogy elsődlegesen azokat a jelentkezőket választotta 
be, akik megkeresték őt fogadóóráján és jelezték, hogy szeretnének dolgozni.
Emellett arról tájékoztat, hogy jelenleg a volt művelődési ház udvarának és hátsó helyiségeinek, 
régi klubszobáinak átalakítása és takarítása zajlik. Tervei szerint egy-két héten belül a Polgármesteri 
Hivatal udvarából átköltözhet a műhely az új helyére. A lakatosok és az asztalosok vonulnak át a 
volt  művházhoz  dolgozni,  a  Hivatal  udvarán  csak  a  kertészek  és  parkgondozók  maradnak.  A 
közmunkaprogram  keretében  megpályázott  mederelemgyártást  is  az  új  helyszínen  szeretné 
elkezdeni.
Fontosabb események között említi,  hogy a sportöltöző épületén egy fejlesztés kezdődött el.  Az 
épületben három wc került kialakításra mind a hazai-, vendég-, és bírói öltözőkben. A beruházáshoz 
kapcsolódó infra fűtés rendszer már be van szerelve, a tetőre a napelemek a jövőhét elején kerülnek 
fel. Ismerteti a beruházástól várható eredményeket: a jövőben a tetőn elhelyezett napelemek fogják 
biztosítani  az  épület  meleg  vízzel,  árammal  és  fűtéssel  való  ellátottságát,  mely  egy  egyedi 
mintaprojektnek számít. Ennek köszönhetően az épület fenntartásához kapcsolódó rezsiköltségek 
remélhetőleg hamarosan teljesen meg fognak szűnni. 
Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás?

Jakusné Vámos Mária: az iskola tantestületének nevében szeretné megköszönni polgármester úrnak, 
hogy a Rákóczi úti általános iskola biológia és fizika termeiben lévő mintegy 20 darab iskolapadot 
felújíttatott a tanítók és a diákok nagy örömére.

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e más hozzászólás? 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:

18/2017. (III.2.) 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  Jászalsószentgyörgy  község  településrendezési  terv  módosítására  vonatkozó 
környezeti vizsgálatáról

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a településrendezési terv 
módosításához  nem  kötelező  környezeti  vizsgálatot  elvégezni,  ugyanis  a  környezet  védelméért 
felelős szervek a módosításokkal kapcsolatban nem ítélték jelentősnek a várható környezeti hatást, 
nem kérték a környezeti vizsgálat lefolytatását. Jelen esetben a Képviselő-testület hozhat egy olyan 
döntést, hogy nem kéri elkészíttetni. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem 
lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

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:

19/2017. (III.2.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy község településrendezési terv módosításához kapcsolódó környezeti  
vizsgálatáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Képviselő  -  testülete  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint 
a  2/2005.  (I.11.)  Kormányrendelet  5.§  (3)  bekezdésében,  valamint  a  2/2005.  (I.11.) 
Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján  Jászalsószentgyörgy község 
több területet érintő  településrendezési terv módosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálatát nem 
készítteti el.

Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:
A belterületen  létesítendő  különleges  megújuló  energiahasznosítási  terület   létesítése  után    a 
jelenleg  hatályos  szabályozáshoz  képest  káros  környezeti  hatás  nem  várható,  a  szabályozási 
változások  épület  és  műtárgy  elhelyezésre  vonatkoznak,  ezért  a  környezet  védelméért  felelős 
szervekkel egyetértésben nem látja szükségét a fenti területre környezeti vizsgálat lefolytatásának.

Fenti határozat 2017. március 3. napján lép hatályba.

E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5.§ (3) alapján, a környezet védelméért felelős 
szerveknek meg kell küldeni.

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

 3.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott Kabinet, 
Állami Főépítész,  Szolnok, 
4.) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen
5.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 
Szolnok
6.) JNSZ Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 



Természetvédelmi Főosztály, Szolnok
7.) Kiszelovics Ildikó településtervező, Szolnok
8.) Pálinkás István főépítész, Szolnok
9.) Irattár

[3. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  község  településrendezési  terv  módosítására  vonatkozó 
véleményezési eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a beérkezett vélemények 
átvezetésre kerültek a településrendezési terv módosításban, melynek elfogadásával jóváhagyhatja 
és véglegesítheti  a Képviselő-testület  a módosítást.  Megkérdezi,  van-e kérdés,  hozzászólás,  más 
vélemény? 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:

20/2017. (III.2.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy  község  településrendezési  tervmódosítás  véleményezési  eljárás  
során beérkezett vélemények elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13§  (1)  1.  pontjában  meghatározott 
feladatkörében  eljárva,  valamint  a  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelete  a  településfejlesztési 
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről, 
valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  39§  (2)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás  alapján  Jászalsószentgyörgy  község  több  területet  érintő  településrendezési  terv 
módosításhoz kapcsolódó véleményezési  eljárás  során beérkezett  véleményeket  és  a  partnerségi 
tervben  meghatározott  partnerek  véleményét  és  azok  településrendezési  tervbe  történő 
szerepeltetését, a vélemények elfogadását a szakmai magyarázatban foglaltak szerint elfogadja.

Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja:
A településrendezési tervmódosítás véleményezése során beérkezett vélemények nem kifogásolták a 
településrendezési  terv  módosítást,  csak  kiegészítették.  Ezen  vélemények  figyelembevétele  és 
tervben történő szerepeltetése a szakmai magyarázatban összeállítottak szerint a terv célkitűzését 
nem változtatja,  csak kiegészíti  a településrendezési  tervet.  A partnerségi tervben meghatározott 
partnerek a tervmódosítást nem kifogásolták, vagy véleményt nem adtak.

Fenti határozat 2017. március 3. napján lép hatályba.

E határozatot a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 39§ (3) bekezdése szerint az Állami Főépítész részére 
meg kell küldeni és közzé kell tenni.

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

 3.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott Kabinet, 



Állami Főépítész,  Szolnok, 
4.) Kiszelovics Ildikó Településtervező, Szolnok
5.) Pálinkás István Főépítész, Szolnok
6.) Partnerségi jogszabályban meghatározott közzététel szerint
7.) Irattár

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, az ülést 15:40 órakor bezárta.

       Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
       polgármester         jegyző

    Dömők Istvánné         Kátai Lajos 
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


