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

7/2017

A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-én megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

39/2017 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
40/2017 Napirend elfogadásáról
41/2017 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
42/2017 A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
7/2017. (IV.28.) Önkormányzati Rendelet 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

43/2017 Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról

8/2017. (IV.28.) Önkormányzati Rendelet 
Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

44/2017 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a József 
Attila, Óvoda és Arany János utak egyes részeinek burkolatfelújítása című pályázat 
benyújtásáról

9/2017. (IV.28.) Önkormányzati Rendelet 
A partnerségi egyeztetés szabályairól

10/2017. (IV.28.) Önkormányzati Rendelet 
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 

45/2017 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek módosításának megállapításáról 

46/2017 A TRV Zrt. által készített ivóvíz közművekre vonatkozó közművagyon-értékelési 
szakvélemény elfogadásáról



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-én, 
a Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Dr. Tóth-Daru Péter,
Vigh Miklós 
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

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

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

39/2017. (IV.27.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  Gál 
Zoltán és Jakusné Vámos Mária 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?  Javasolja  napirendre  venni  az  TRV  Zrt.  által  elkészített  Önkormányzati 
tulajdonú  vízközművek  vagyonértékelésének  megtárgyalását.  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  kéri  a 
napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2016.  évi  belső  ellenőrzési 

jelentése elfogadásáról 
 Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2017.  évi  költségvetéséről  szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról
 Beszámoló  a  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

teljesítéséről, végrehajtásáról
 Előterjesztés  az  önkormányzat  2016.  évi  zárszámadásáról  szóló  önkormányzati  rendelet 

elfogadásáról
 Előterjesztés  útfelújítási  kérelem benyújtásáról  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás keretében
 Előterjesztés  a  partnerségi  egyeztetés  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet 

elfogadásáról



 Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat módosításáról

 Előterjesztés  a  TRV  Zrt.  által  elkészített  ivóvíz  közművekre  vonatkozó  közművagyon-
értékelési szakvélemény elfogadásáról

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

40/2017. (IV.27.) 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: elmondja, hogy az önkormányzat munkatársaival készülnek az első családi majális 
elnevezésű rendezvényre, mely alkalomból szeretettel vár minden jelenlévőt hétfőn a Vadas parkba.
Arról tájékoztat, hogy a napokban egy szolnoki gyűjtő saját trófeagyűjteményét adta át megőrzésre 
az önkormányzat számára, melyet a Vadas Vendégházban állítottunk ki. Megkérdezi, van-e kérdés, 
más hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

41/2017. (IV.27.) 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 Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentése 
elfogadásáról 

Szarvák Imre: ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Elmondja, hogy három területet érintett a 2016. 
évi belső ellenőrzés. Ezek: a 2016. évi állami támogatást megalapozó felmérés mutatószámainak 
ellenőrzése; az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszűnésével kapcsolatos 
elszámolások  felülvizsgálata,  valamint  a  Belvízelvezető  csatorna  beruházásának,  pénzügyi 
elszámolásának  ellenőrzésére  irányultak.  A  belső  ellenőr  az  ellenőrzés  során  nem  talált 
szabálytalanságot  és  hiányosságot.  Megkérdezi,  van-e  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

42/2017. (IV.27.) KT határozat 

A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Községi  Önkormányzat  2016. 
évi belső ellenőrzési jelentést elfogadta. 

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

[3. napirendi pont]

Előterjesztés  az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2017.  évi  költségvetéséről  szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák  Imre: tájékoztat,  hogy  a  rendeletmódosítás  átvezetéseket  tartalmaz  az  önkormányzat 
költségvetésében. A 2017. évre tervezett dologi kiadások 2.816.000 Ft-tal történő megnövelése vált 
szükségessé  a  településrendezési  terv  2.  módosítása,  a  főépítészi  díj,  valamint  a  településképi 
arculati  kézikönyv  díjainak  beiktatásával.  Így  a  költségvetési  rendeletben  szereplő  konszolidált 
főösszeg 383.253.000 Ft-ra módosul. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Jakusné Vámos Mária: a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra 
javasolja a benne foglaltakat. 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

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



7/2017. (IV.28.) Önkormányzati Rendelet 

Az  Önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2017.  (II.17.)  számú  
önkormányzati rendelet módosításáról
(A 7/2017. (IV.28.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[4. napirendi pont]

Beszámoló  a  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
teljesítéséről, végrehajtásáról

Szarvák Imre: ismerteti  az  előterjesztésben foglaltakat.  Megkérdezi,  van-e valakinek kérdése az 
előzetesen kiküldött beszámolóval kapcsolatban? 

Jakusné  Vámos  Mária: arról  tájékoztat,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  elfogadta  a  2016.  évi 
költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót. 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

43/2017. (IV.27.) KT határozat 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2016.  évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

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

[5. napirendi pont]

Előterjesztés  az  önkormányzat  2016.  évi  zárszámadásáról  szóló  önkormányzati  rendelet 
elfogadásáról

Szarvák Imre: ismerteti a zárszámadási rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a tavalyi költségvetés 
több, fél milliárd forintos volt mintegy 34,2 millió forint maradvánnyal. Ismerteti a mellékletek, 
tájékoztató  táblák  adatait.  Megkérdezi,  van-e  kérdés?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát,  szavazásra 
bocsátja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

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



8/2017. (IV.28.) Önkormányzati Rendelet 

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
(A 8/2017. (IV.28.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[6. napirendi pont]

Előterjesztés  útfelújítási  kérelem  benyújtásáról  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás keretében

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy minden évben benyújtják a 
pályázatot  útfelújításra,  azonban  országos  szinten  nagyok  kevés  keret  áll  rendelkezésre.  Jelen 
pályázat az iskolát az óvodával összekötő útszakasz felújítását célozná. 

Jakusné Vámos Mária: a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta, támogatja a pályázat benyújtásáról 
szóló javaslatot. 

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

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

44/2017. (IV.27.) KT határozat 

Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló fejlesztések támogatása keretében a  József  Attila,  
Óvoda és Arany János utak egyes részeinek burkolatfelújítása című pályázat benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  által  a 
Magyarország  2016.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2015.  évi  C.  törvény  (költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések  támogatására  kiírt  pályázati  felhívás  keretében  pályázatot  nyújt  be  a  József  Attila, 
Óvoda és Arany János utak egyes részeinek burkolatfelújítására vonatkozóan.
A beruházás összköltsége 17.712.672.- Ft, a támogatás összeg 15.000.000.- Ft, az 2.712.672.- Ft 
összegű önerőt az önkormányzat saját forrásból biztosítja. 

Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

[7. napirendi pont]

Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Szarvák  Imre: arról  tájékoztat,  hogy  a  314/2012.  (XI.8.)  számú  Kormányrendelet  29.  §-ának 
előírásai  szerint  az  önkormányzatok  kötelessége  rendeletbe  foglalni  a  partnerségi  egyeztetés 
fogalmát  és  szabályait.  A rendeletben meg kell  határozni  az  egyeztetésben  résztvevő partnerek 



tájékoztatásának módját; a vélemények és javaslatok dokumentálásának módját, az el nem fogadott 
vélemények és  javaslatok  indoklásának módját,  dokumentálásuk rendjét,  valamint  az elfogadott 
koncepció nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.  Megkérdezi,  van-e valakinek kérdése? Mivel 
jelentkezőt nem lát, javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

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

9/2017. (IV.28.) Önkormányzati Rendelet 

A partnerségi egyeztetés szabályairól
(A 9/2017. (IV.28.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[8. napirendi pont]

Előterjesztés  a  hivatali  helyiségen,  valamint  a  hivatali  munkaidőn  kívüli  házasságkötésről 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról

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

dr.  Kovács  Kornél:  elmondja,  hogy a  2/2011.  (I.24.)  számú önkormányzati  rendelet  mára  több 
pontjában  is  felülvizsgálatra  szorul.  Az  egyik  ok  a  jelenleg  is  hatályban  lévő  rendelet  azon 
rendelkezése, mely szerint a vasárnap és ünnepnapon, munkaszüneti napon történő házasságkötés 
nem engedélyezhető. Ezen rendelkezése jelenleg jogszabályellenes az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A másik ok az országos szinten is 
egyedülállóan magas anyakönyv-vezető és egyéb közreműködők részére fizetendő díjazás,  mely 
szerint az önkormányzat által kifizetett díjak ezidáig sokkal magasabbak voltak, mint a párok által a 
házasságkötésért befizetett összegek.  Javasolja a bevétel és kiadás oldalakat közelíteni egymáshoz, 
ennek megfelelően reális határokon belül módosítani a rendeletet. 

Szarvák Imre: ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat. Megkérdezi, van-e más javaslat? Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

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

10/2017. (IV.28.) Önkormányzati Rendelet 

A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 
(A 10/2017. (IV.28.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[9. napirendi pont]

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat módosításáról
Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a 2017. évi költségvetési 
rendelet  elfogadásakor  a  11/2017.  (II.16.)  számú  KT  határozattal  elfogadásra  került  az 



önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
szóló határozat, melynek módosítása vált.  Ismerteti a határozati javaslat 1. számú mellékletében 
foglalt adatokat. Megkérdezi, van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

45/2017. (IV.27.) KT határozat 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
módosításának 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 (I. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

A 2017. évi eredeti költségvetés előtt elfogadott határozatot pedig hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Szarvák Imre polgármester

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

1. melléklet

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS Sorszám

2020.
A B C D E F

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel01

02 0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 0
Tulajdonosi bevétel 04

05 0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 06

07 0

Saját bevételek (01+… .+07) 08

Saját bevételek  (08 sor)  50%-a 09

10

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

Fizetési kötelezettség (10+…+16) 17 0 0

18

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek bemutatása

Saját bevétel és adósságot 
keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség összegei
ÖSSZESEN
F=(C+D+E)

2 018 2 019

41 600 43 700 45 500 130 800
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel

32 000 32 000 32 000 96 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 
vagy privatizációból származó bevétel

4 750 5 200 6 200 16 150
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés

78 350 80 900 83 700 242 950

39 175 40 450 41 850 121 475
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és 
annak aktuális tőketartozása

1 620 1 620

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: 
Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal 
napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír 
esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén 
annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott 
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 
tartalmazó értéke

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői 
félként történő megkötése a lízing futamideje 
alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész 
hátralévő összege

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével 
megkötött adásvételi szerződés eladói félként 
történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti 
valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a 
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
A szerződésben kapott, legalább 
háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett 
ellenérték
hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő 
Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

1 620 1 620
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (08-17)

37 555 40 450 41 850 119 855



[10. napirendi pont]

Előterjesztés  a  TRV  Zrt.  által  elkészített  ivóvíz  közművekre  vonatkozó  közművagyon-
értékelési szakvélemény elfogadásáról

Szarvák Imre: ismerteti a TRV Zrt. beszámolójában foglaltakat. Elmondja hogy 367.998.743 Ft-ra 
értékelték az Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközmű vagyonát. Ez az összeg nagyobb, 
mint az önkormányzati általi nyilvántartás szerint. Javasolja beszámolójukat elfogadni és e szerint 
módosítani  az  Önkormányzat  könyvelését.  Megkérdezi,  van-e  kérdés,  más  javaslat?  Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásara bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

46/2017. (IV.27.) KT határozat 

A  TRV  Zrt.  által  készített  ivóvíz  közművekre  vonatkozó  közművagyon-értékelési  
szakvélemény elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  TRV Zrt.  által készített  ivóvíz 
közművekre vonatkozó közművagyon-értékelési szakvéleményt elfogadta.

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

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, az ülést 17:10 órakor bezárta. 

       Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
       polgármester         jegyző

 Jakusné Vámos Mária        Gál Zoltán
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


