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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 6-án megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

21/2017 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
22/2017 Napirend elfogadásáról
23/2017 Dózsa György 9. számú ingatlan tulajdonrészének 4/280-ad részilletőségének 

elfogadásáról
24/2017 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
25/2017 A 210/2011. (XI. 30.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Jászalsószentgyörgy 

Község településszerkezeti tervének módosításáról
4/2017. (IV.07.) Önkormányzati Rendelet 

A Jászalsószentgyörgy Község Helyi Építési Szabályzatról - valamint 
Szabályozási tervről szóló - 19/2011. (XII.01. sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról 

26/2017 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat településrendezési tervének 
módosításáról

27/2017 Jászalsószentgyörgy község településrendezési terv 2. módosításához kapcsolódóan 
településtervezői ajánlat elfogadásáról

28/2017 Jászalsószentgyörgy község teljes közigazgatási területére vonatkozó településképi
arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésére vonatkozó árajánlat
elfogadásáról

29/2017 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásról

30/2017 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közszolgáltatási szerződés ajánlatának 
elfogadásáról

31/2017 Az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetének 
megváltoztatásáról

5/2017. (IV.07.) Önkormányzati Rendelet 
A gyermekétkeztetés térítési díjairól és a bölcsődei ellátás gondozási díjáról

6/2017. (IV.07.) Önkormányzati Rendelet 
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról

32/2017 A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ jászalsószentgyörgyi telephelyén az 
intézményi térítési díjakra vonatkozóan ajánlás elfogadásáról

33/2017 A Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 6-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,
Vigh Miklós bizottsági tagok,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés  teljes  létszámmal 
határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Koczka László és Feketéné Laczlavik Ildikó 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:

21/2017. (IV.6.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Feketéné Laczlavik Ildikó és Koczka László személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: megkérdezi,  hogy a meghívóban kiküldött  napirendi  pontok kiegészítésére van-e 
valakinek javaslata? Mivel jelentkezőt nem lát, javasolja a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  község  210/2011.  (XI.30.)  számú  Képviselő-testületi 

határozattal  jóváhagyott  településszerkezeti  terv  és  a  helyi  építési  szabályzatról  szóló 
19/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 Előterjesztés településrendezési terv 2. módosításáról
 Előterjesztés  településrendezési  terv  2.  módosításához  kapcsolódóan  településtervezői 

ajánlat elfogadásáról
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  község  teljes  közigazgatási  területére  vonatkozó 

településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésére vonatkozó árajánlat 
elfogadásáról

 Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadásáról
 Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közszolgáltatási szerződés ajánlatáról
 Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  számlavezető  pénzintézetének 

megváltoztatásáról
 Előterjesztés  a gyermekétkeztetés térítési  díjairól és a bölcsődei ellátás gondozási díjáról 



szóló  önkormányzati rendelet elfogadásáról
 Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról
 Előterjesztés  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokért  fizetendő  térítési  díjakra 

vonatkozóan ajánlás elfogadásról 
 Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzatának elfogadásáról
Zárt ülés:

 Előterjesztés civil szervezetek 2017. évi támogatásáról – zárt ülésen
 Előterjesztés ingatlanok adásvételéről – zárt ülésen
 Előterjesztés lakossági kérelmekről - zárt ülésen
 Előterjesztés pályázati felhívás kiírásáról -zárt ülésen

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:

22/2017. (IV.6.) 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: beszámolóját két rossz hírrel kezdi. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Cifrapalota 
Óvodai  és  Bölcsődei  Intézmény  vezetője  múlt  héten  pénteken  írásban  bejelentette  lemondását 
intézményvezetői  pozíciójáról.  Döntését  szóban  nem kívánta  indokolni.  A kapcsolódó pályázati 
felhívás  közzétételéről szóló előterjesztést  zárt  ülés keretében részletesen tárgyalja a Képviselő-
testület. A másik negatív hírről a tavaly benyújtott pályázatok kapcsán értesült. A Szentháromság 
Római  Katolikus  Templom,  valamint  a  mellette  lévő  jelenleg  idősek  napközis  otthonaként 
funkcionáló, volt "Papok iskolája" épületének felújítására irányuló mindkét pályázatot elutasították 
a konzorciumi megállapodás névlegességére hivatkozva még pontozás előtt. 
Tájékoztatójában kihangsúlyozza,  hogy nincs ok kétségbe esni,  hiszen még elbírálás alatt  áll  öt 
darab TOP-os pályázat, melyek kapcsán remélhetőleg egy hónapon belül döntés fog születni az 
összesen 500-600 millió forintos beruházásokról, fejlesztésről. 
Elmondja, hogy az elmúlt hetekben tárgyalt az iskolakonyhát működtető Ozirisz Kft. vezetőjével a 
főzőkonyha  felújításáról.  Az  Önkormányzat  tavaly  ősszel  pályázatot  nyújtott  be  a  konyha 
modernizációjára irányuló felhívásra, azonban nem felelt meg a pályázati feltételeknek, elutasításra 
került,  mivel  az  ingatlan  az  Egyházzal  osztatlan  közös  tulajdonban  van,  ráadásul  nem  az 
Önkormányzat működteti a konyhát. A több éves tapasztalat alapján elmondja, hogy összességében 
meg van elégedve  az  Ozirisz  Kft-vel,  mely  vezetője  egy hosszabb  távú  megállapodás  kapcsán 



felújítaná  a  főzőkonyhát.  Mintegy  15  évre  szeretnének  leszerződni  az  50  millió  forintos 
költségvetésű fejlesztésért cserébe. A műszaki tartalmat és a megvalósítási terveket is tartalmazó 
tárgyalás megtartását a jövőhét közepére tervezzük. 
Tájékoztatja a tisztelt jelenlévőket, hogy a hamarosan megjelenő Jászalsószentgyörgyi Krónikába 
cikket írt az önkormányzat által 2016. évben elvégzett útfelújításokról. Elmondja, hogy összesen 
mintegy 5-600 darab úthiba javítása,  kátyúzása valósult  meg tavaly.  Érdekesség,  hogy Jászapáti 
mint város,  fele ekkora összeget sem fordított útfelújításra, mint mi. Az elvégzett kátyúzásokon 
kívül közel 400 m3 betondarálékot dolgoztunk be az évek során összegyűjtött törmelékekből. A 
felújítások 2017-ben is folytatódnak, jelenleg a járdaépítés zajlik a Délibáb úton. 
Ezzel párhuzamosan elkezdődött a temető fejlesztése, mely első lépéseként mintegy 130 darab tuja 
1-1 méterenként kerül beültetésre ezzel betöltve a régi, elbontott kerítés funkcióját. Idén tervezi az 
oldalsó  kerítés  megépítését  is,  valamint  a  ravatalozó  felújítását  előtető  építésével,  melyet  egy 
településszintű jótékonysági rendezvény bevonásával szeretne megvalósítási. 
Tájékoztatójában elmondja, hogy a Dózsa György úton áll egy jelenleg lakatlan, több tulajdonosú 
ingatlan, melynek egyik örököse felajánlotta részilletőségét az önkormányzat számára. Elfogadásra 
javasolja,  mivel  így  majd  lehet  beleszólásunk  abba,  hogy  ki  költözzön  be.  Megkérdezi,  van-e 
valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatot.

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:

23/2017. (IV.6.) KT határozat 

Dózsa György 9. számú ingatlan tulajdonrészének 4/280-ad részilletőségének elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  Balázs  Irén 
Jászalsószentgyörgy, Wesselényi u. 30. szám alatti lakos  által ajándékozás címén az Önkormányzat 
számára felajánlott Jászalsószentgyörgy, Dózsa György út 9. számú, 148 hrsz-ú ingatlanban lévő 
4/280-ad részilletőségét.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Balázs Irén, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben 
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 
4.) Pénzügy, Helyben 
5.) Irattár, Helyben 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása a két ülés közötti beszámolóhoz? 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:

24/2017. (IV.6.) 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  210/2011.  (XI.30.)  számú  Képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzatról szóló 19/2011. 
(XII.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák  Imre: ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Elmondja,  hogy  a  négy  módosítást 
tartalmazó településszerkezeti terv minden érintettel egyeztetésre került. Ezzel a folyamat a végére 
ért,  a  határozati  javaslat  elfogadása  az  ügy  lezárását  jelenti.  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:

25/2017. (IV. 6.) KT határozat

A 210/2011.  (XI.  30.)  Kt.  számú  határozattal  jóváhagyott  Jászalsószentgyörgy  Község
településszerkezeti tervének módosításáról

Jászalsószentgyörgy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított 
feladatkörében  eljárva,  a  Kormány  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendelete  a  településfejlesztési 
koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 9§ (1) bekezdése értelmében, továbbá 
a  253/1997.  (XII.20.)  Korm.  rendelettel  közzétett  Országos  Településrendezési  és  Építési 
Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Jászalsószentgyörgy község közigazgatási 
területére vonatkozóan módosítja a település településszerkezeti tervéről szóló határozatát, melynek 
1.  számú  melléklete  a  TSZT  –  01/M1  jelű  tervlap,  2.  számú  melléklete  a  módosított  
településszerkezeti terv leírása.

Fenti határozat 2017. április hó 22. napján lép hatályba.

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Kiszelovics Ildikó településtervező
4.) Pálinkás István főépítész
5.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztéshez kapcsolódó Helyi építési szabályzatról szóló 19/2011. 
(XII.01.)  számú  önkormányzati  rendelet  módosításának  előzetesen  kiküldött  tervezetét. 



Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem 
lát, 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:

4/2017. (IV.07.) Önkormányzati Rendelet 

A Jászalsószentgyörgy  Község Helyi  Építési  Szabályzatról  -  valamint  Szabályozási  
tervről szóló - 19/2011. (XII.01. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
(A 4/2017. (IV.07.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[3. napirendi pont]

Előterjesztés településrendezési terv 2. módosításáról

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy új módosítási igény merült 
fel a településrendezési tervvel kapcsolatban.  A Digi és a Telecom felől érkezett megkeresések 
miatt hírközlő torony lehelyezésére vonatkozó tilalom törlése vált szükségessé, valamint a kiskerti 
külterületi  ingatlanokon  lakóingatlan  építésére  vonatkozó  tilalom  törlése.  Megkérdezi,  van-e 
további észrevétel, hozzászólás? 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:

26/2017. (IV.6.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat településrendezési tervének módosításáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a településrendezési tervét az alábbiak szerint kívánja 
módosítani:

A településrendezési terv- módosítás az alábbi munkálatokra terjedne ki:

1. Jászalsószentgyörgy község külterületén a kertes mezőgazdasági területben lakóépület építésre 
vonatkozó tiltás törlése, a lakóépület építési lehetőségének szabályozása.

2. Adótorony, antennatorony és hírközlő torony belterületen az Lf1 építési övezet belterületi határtól 
mért 500 méteres sávján belül elhelyezhető.

Határidő: 2017. szeptember 30.
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



[4. napirendi pont]

Előterjesztés településrendezési terv 2. módosításához kapcsolódóan településtervezői ajánlat 
elfogadásáról

Szarvák  Imre:  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  bekért  három  településtervezői  ajánlatot.  A 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Kiszelovics Ildikó ajánlatát javasolja elfogadni. Megkérdezi, van-e más 
javaslat? 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:

27/2017. (IV.6.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy  község  településrendezési  terv  2.  módosításához  kapcsolódóan  
településtervezői ajánlat elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  Jászalsószentgyörgy  község 
településrendezési  terv  2.  módosítás elkészítésére  megbízza  a  legelőnyösebb  árajánlatot  adó 
Kiszelovics  Ildikó  e.v.  (5000  Szolnok  Karczag  L.  út  11.  I/11.)  megbízását.  A megbízási  díj: 
720.000.- Ft (azaz hétszázhúszezer forint). 

Határidő:
- Módosítási tervdokumentáció: szerződéskötést követő 40. nap
- Várható jóváhagyás: tervdokumentáció elkészülését követő 90. nap
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2. dr. kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Kiszelovics Ildikó e. v. (5000 Szolnok Karczag L. út 11. I/11.)
4.) Pénzügy, Helyben
5.) Irattár, Helyben

[5. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  község  teljes  közigazgatási  területére  vonatkozó 
településképi arculati  kézikönyv és településképi rendelet elkészítésére vonatkozó árajánlat 
elfogadásáról

Szarvák  Imre: ismerteti  az  írásos  előterjesztésben  foglaltakat.  2017.  október  1-ig   kötelező 
elkészíttetni  a  településkép  védelméről  szóló  törvény  értelmében.  Elmondja,  hogy  a 
településrendezési tervtől ez egy független anyag, megírásának szigorú előírásai vannak. Értesülései 
szerint  állami  támogatást  fognak  kapni  az  önkormányzatok  ennek  elkészíttetésére.  Javasolja  a 
legolcsóbb ajánlattevő ajánlatát elfogadni. 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:



28/2017. (IV.6.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy  község  teljes  közigazgatási  területére  vonatkozó  településképi
arculati  kézikönyv  és  településképi  rendelet  elkészítésére  vonatkozó  árajánlat
elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv 
és településképi rendelet elkészítésére megbízza a  a legelőnyösebb árajánlatot adó Kiszelovics és 
Társa Településtervező Kft. (5000 Szolnok Karczag L. út 11. I/11.) megbízását. A megbízási díj: 
1.350.000,-Ft+Áfa (azaz egymillió - háromszázötvenezer forint +Áfa). 

Határidő:
- Egyeztetési tervdokumentáció: 2017. augusztus 15.
- Várható jóváhagyás: 2017. október 01. A megbízás szerződés 
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesül: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2. dr. kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 
(5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11.)
4.) Pénzügy, Helyben
5.) Irattár, Helyben

[6. napirendi pont]

Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadásáról

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy az  önkormányzat  kötelező  feladata  minden évben elkészíteni  és 
elfogadni közbeszerzési tervet. Viszont amíg nincs hirdetve nyertes pályázat, üres a táblázat, nincs 
tervezve közbeszerzés. Reméli, hogy hamarosan szükség lesz terv a módosításra. 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:

29/2017. (IV.6.) KT határozat

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  melléklet  szerint  elfogadja  a 
2017. évi közbeszerzési tervét.

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



Közbeszerzési terv 2017.

Ajánlatkérő neve: Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat

Székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A.

Beszerzés éve: 2017.

Közbeszerzési 
eljárás/beszerzés 

tárgya

Részajánlat
(csak 

közbeszerzésnél)

Közbeszerzési 
eljárás típusa 

(csak 
közbeszerzésnél)

Közbeszerzés, 
beszerzés nettó 
becsült értéke

(ezer Ft)

A közbeszerzés 
jellege FIDIC 
sárga/ FIDIC 
piros könyv

Ajánlati felhívás 
tervezett megjelenése

(csak 
közbeszerzéseknél)

2017. évben nem 
várható 

közbeszerzés 
lefolytatása

Egyéb információ: 
Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, azaz 2022. december 31–ig köteles 
megőrizni.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának  kötelezettségét.  Az  ajánlatkérő  továbbá  a  közbeszerzési  tervben  nem  szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás 
merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb 
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére 
feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Jóváhagyta  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   29/2017   (IV.6.)  
számú határozatával.

Jászalsószentgyörgy, 2017. április 6.

Szarvák Imre
polgármester



[7. napirendi pont]

Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közszolgáltatási szerződés ajánlatáról

Szarvák  Imre: ismerteti  Jászladány  Nagyközségi  Önkormányzat  jegyzőjének  közszolgáltatási 
szerződés  ajánlat  tárgyában  írt  megkeresését.  Elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  kötelezően 
ellátandó  közszolgáltatásként  a  közüzemi  csatornahálózatba  vagy  engedélyezett  egyedi 
szennyízkezelés után a befogadóba nem vezetett háztartási szennyíz begyűjtésére közszolgáltatási 
szerződést  köteles  kötni.  Elmondja,  hogy  jelenleg  Jászladányon  sincs  hatósági  engedéllyel 
rendelkező  közszolgáltató,  így  az  önkormányzatuk  fenntartásában  működő  Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megkérné a nyilvántartásba vételhez szükséges hatósági 
engedélyt,  mely  benyújtásához  szükséges  az  ellátandó  közszolgáltatási  terület  hatályának 
megjelölése. 

dr. Kovács Kornél: arról tájékoztat, hogy az önkormányzat jelenleg hatályos 9/2014. (V.9) számú, a 
nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz összegyűjtésére,  elszállítására és elhelyezésére 
irányuló  közszolgáltatásokról  szóló  önkormányzati  rendelete  értelmében  Jászalsószentgyörgyön 
Vízi  Imre  látja  el  ezt  a  közszolgáltatás,  viszont  neki  már  sem vállalkozása,  sem autója  nincs. 
Elmondja, függetlenül attól, hogy a településen nincs rá igény, törvényi előírás a közszolgáltatás 
további biztosítása, így Jászladány jegyzőjének ajánlatát javasolja elfogadni. 

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

30/2017. (IV.6.) KT határozat

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közszolgáltatási szerződés ajánlatának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat  közszolgáltatási  szerződés  ajánlatát,  mely  szerint  a  jászladányi  Nagyközségi 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI) fogja ellátni Jászalsószentgyörgy területén a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást. 

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

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője, Jászladány
4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: 5 perc szünet megtartását rendeli el. 

Szünet után.



[8. napirendi pont]

Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  számlavezető  pénzintézetének 
megváltoztatásáról

Szarvák Imre: ismerteti az előzetesen kiküldött Takarékszövetkezet, OTP és ERSTE Bankok által 
kínált számlavezetési  szolgáltatások díjszabásaiból készített  összehasonlító táblázat adatait,  mely 
alapján megállapítható, hogy a Takarékszövetkezet díjszabása a legelőnyösebb. Elmondja, hogy már 
régóta tervezik a helyi számlavezető pénzintézet bevonását az önkormányzat pénzkezelésébe. 

dr. Kovács Kornél: a pénzintézetek közötti versenyhelyzet miatt az ajánlatok összehasonlításával 
megállapítható,  hogy  a  megfigyelt  tételek  80  százalékában  a  Takarékszövetkezet  adta  a 
legelőnyösebb ajánlatot. Ezen túlmenően az sem utolsó szempont, hogy a helyi Takarékszövetkezet 
már  többször  segítette  ki  az  Önkormányzatot  például  projekthitelek  felvételénél.  A jelenlegi 
számlavezető OTP Banktól rugalmasabb a hitelezés terén is. Összességében szerencsésebb lenne, ha 
az Önkormányzat számlavezető bankja és hitelintézete ugyanaz lehetne. 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e  más hozzászólás? 

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta az előterjesztést, a Takarékszövet ajánlatát 
javasolja elfogadásra. 

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

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:

31/2017. (IV.6.) KT határozat

Az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzintézetének megváltoztatásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az 
önkormányzat  és  költségvetési  szervei  jelenlegi  számlavezető  pénzintézetével,  az  OTP BANK 
NYRT. D-ALFÖLDI RÉGIÓ (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 28.) felmondja szerződését 2017. 
június  30-ai  hatállyal  és  2017.  július  1.  napjával  kezdődően  a  3A  Takarékszövetet  (5440 
Kunszentmárton,  Mátyás  király  út  1.)  bízza  meg  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei 
pénzkezelésével. 

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

[9. napirendi pont]

Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjairól és a bölcsődei ellátás gondozási díjáról szóló 



önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák  Imre:  ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Arról  tájékoztat,  hogy  az  Ozirisz  Kft. 
utoljára 2011-ben emelte a gyermekétkeztetés térítési díjainak összegét. Elmondja, hogy a jelenleg 
tervezett 5-6 százalékos emelést követően is átlagosan 20-25 százalékkal alacsonyabb lesz díjazása 
a  környező  településeken  kínált  árakhoz  képest.  A térítési  díjak  emelése  a  szülők  csupán  5 
százalékát  fogja  érinteni,  mivel  nagyon  kevesen  fizetnek  térítési  díjat.  Legnagyobb  része  az 
önkormányzaton csapódik,  mely  emelés  éves  szinten  mintegy  470.000 Ft-os  többletkiadást  fog 
jelenteni az előző évhez képest.  Megkérdezi,  van-e valakinek kérdése,  hozzászólása a mellékelt 
rendelet-tervezethez? 

Dömők Istvánné: arról tájékoztat, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a rendelet 

Szarvák Imre: mivel jelentkezőt nem lát, 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:

5/2017. (IV.07.) Önkormányzati Rendelet 

A gyermekétkeztetés térítési díjairól és a bölcsődei ellátás gondozási díjáról
(Az 5/2017. (IV.07.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[10. napirendi pont]

Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról

Szarvák  Imre: ismerteti  a  rendelet-tervezetet.  Elmondja,  hogy  a  rendeletmódosítást  követően  a 
megítélhető  rendkívül  települési  támogatás  felső  határa  az  eddigi  100.000  Ft-ról  300.000  Ft-ra 
növekedne.  Ezzel  szükség  esetén,  indokolt  esetben   komolyabb  és  tényleges  segítséget  tudna 
nyújtani  nehéz  helyzetbe  került  kérelmezők számára.  Megkérdezi,  van-e  valakinek ellenvetése? 
Mivel jelentkezőt nem lát, 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:

6/2017. (IV.07.) Önkormányzati Rendelet 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról
(A 6/2017. (IV.07.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[11. napirendi pont]

Előterjesztés  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokért  fizetendő  térítési  díjakra 



vonatkozóan ajánlás elfogadásról 

Szarvák  Imre: ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Elmondja,  hogy  a  feltüntetett,  szociális 
étkeztetésre és házi segítségnyújtásra vonatkozó térítési díjak ajánlások a jászjákóhalmi székhelyű 
társulás számára. Elfogadásához a tagönkormányzatok egyetértése szükséges. Elmondható, hogy a 
helyben alkalmazott térítési díjak 2017. évre tervezett mintegy 12 százalékos emelésével is sokkal 
olcsóbbak vagyunk a környező települések mindegyikénél. Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás?

Dömők Istvánné: arról  tájékoztat,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  tárgyalta  az  előterjesztést, 
tartalmát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

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:

32/2017. (IV.6.) KT határozat

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ jászalsószentgyörgyi telephelyén az intézményi 
térítési díjakra vonatkozóan ajánlás elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászsági  Szociális  Szolgáltató 
Társulás  Társulási  Megállapodásának  31.  f.)  pontja  alapján  megkéri  Jászjákóhalma  Községi 
Önkormányzat  Képviselő-testületét,  hogy  a  Jászsági  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési 
díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (VI.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása során a 
rendelet 2. mellékletét az alábbi tartalommal fogadja el:

"A Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ jászalsószentgyörgyi telephelyén 2017. május 1-
jétől az Idősek Klubjában igénybe vett szociális étkeztetésért, valamint a házi segítségnyújtásáért  
fizetendő térítési díjak mértékét - a 2008. január 1-től érvényes 28.500 Ft-os nyugdíjminimumot  
figyelembe véve - az alábbiak szerint rendeli el megállapítani. 

1.) Házi segítségnyújtás
Kategóriák   A szolgáltatás 2017. évi Intézményi térítési 

önköltsége (Ft/óra/ellátott)       díj (Ft/óra)
Személyi gondozás       1552 200
Szociális segítés       1552 200

2.) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak:
Kategóriák A szolgáltatás Intézményi Kiszállítás

2017. évi ön- térítési díj  (Ft/adag)
költsége (Ft/fő/adag) (Ft/adag)

jövedelme nem haladja meg         714    112       0
a nyugdíjminimumot

jövedelme nem haladja meg        714    290      0
a nyugdíjminimum 150%-át

jövedelme a nyugdíjminimum       714    405     0



150 % és 200 %-a között van

jövedelme a nyugdíjminimum       714    515     0
200%-át meghaladja

3.) A meghatározott díjak az Áfát tartalmazzák.

4.)  Az  intézményben  a  napközbeni  tartózkodásért  külön  díjat  nem  kell  fizetnie  a  szolgáltatást  
igénybe vevőnek.

Határidő:2017. május 1.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Terjéki Tünde, Jászjákóhalma polgármestere
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) Zsoldiné Gonda Tünde intézményvezető, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[12. napirendi pont]

Előterjesztés  a  Jászalsószentgyörgyi  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának elfogadásáról

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

dr. Kovács Kornél: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztat, hogy a 2011. évi CXCV. 
törvény 10. § (5) bekezdése rendelkezik arról,  hogy a költségvetési  szerv szervezeti  felépítését, 
feladatait és működési folyamatait szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. Célja, 
hogy  rögzítse  a  Polgármesteri  Hivatal  adatait,  szervezeti  felépítését,  a  vezetőjének  és 
alkalmazottainak  feladatait,  valamint  a  működési  folyamatokat  figyelembe  véve  az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 
13. § (1) bekezdésében meghatározottakat. 

Szarvák  Imre: megkérdezi,  van-e  kérdés,  hozzászólás?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja a javaslatban 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:

33/2017. (IV.6.) KT határozat

A  Jászalsószentgyörgyi  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
jóváhagyásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászalsószentgyörgyi 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésének időpontja: 2017. május 1.
A jelen Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti  a  170/2007.  (IX.26.)  számú  határozattal  elfogadott  Jászalsószentgyörgy  Községi 



Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyrendje.

Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző 
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
2.) Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal alkalmazottjai
3.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
4.) Irattár, Helyben

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

       Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
       polgármester         jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó       Koczka László
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


