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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

47/2017 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
48/2017 Napirend elfogadásáról
49/2017 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
50/2017 A TRV Zrt. Jászalsószentgyörgy településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról
51/2017 A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi átfogó értékeléséről 

szóló beszámoló elfogadásáról
52/2017 Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én, 
a Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömők Istvánné,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos,
Koczka László önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Nagy Kálmán,
Vigh Miklós 
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Homajovszki Tibor - Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft.
Gulyásné Róth Csilla - TRV Zrt.
Szöllősi Péter - TRV Zrt.
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti  a megjelenteket.  Megállapítja,  hogy az ülés határozatképes.  Gál Zoltán 
képviselő előzetesen jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Feketéné Laczlavik 
Ildikó és Kátai Lajos személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

47/2017. (V.31.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Feketéné Laczlavik Ildikó és Kátai Lajos személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek észrevétele? Javasolja napirendre venni  az Esély otthon programban való részvételről 
szóló  előterjesztést,  valamint  két  első  lakás  vásárlás  támogatásáról  szóló  kérelmet  és  a 
Településfejlesztési  Bizottság  által  bejárt,  megvizsgált  kiskerti  tulajdonrész  jövőbeni 
hasznosításáról szóló javaslatot. 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
 Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászalsószentgyörgy településen nyújtott 

2016. évi tevékenységéről 
 Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2016. évi átfogó értékeléséről
 Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról



 Zárt ülésen:
 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés kiskerti ingatlan jövőjéről
 Előterjesztés intézményvezető megbízásáról
 Előterjesztés az Esély otthon programhoz történő csatlakozásról

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

48/2017. (V.31.) 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: tájékoztatójában elmondja, hogy a lengyelországi testvérvárostól meghívást kaptunk 
az  augusztus  12-13-i  Aratónap  rendezvényükre.  A  meghívást  elfogadtuk  és  tervezzük  a 
programjukat színesíteni egy hazai csikós bemutatóval és a szentgyörgyi íjászok bemutatójával. Az 
érintettek már értesítve lettek, nagyon várják és készülnek a lengyelországi fellépésükre. 
Továbbá  arról  tájékoztat,  hogy  jövő  nyáron  szeretné  az  I.  bivalyfesztivált  megrendezni 
Jászalsószentgyörgyön. A rendezvényt hagyományteremtő szándékkal tervezi megrendezni,  mely 
időpontjául 2018. július végét tűzné ki. Igyekszik színes és a család minden tagja számára érdekes 
és  sokszínű  programokkal  várni  a  látogatókat.  Lesz  bivalyfőző  verseny,  hortobágyi  vízi  bivaly 
fogat, vízi bivaly múzeum megnyitója, kempingezési lehetőség, népi kirakodóvásár és mindkét este 
ismert  zenekarok  koncertjei.  A  rendezvény  reményei  szerint  pár  éven  belül  egyre  nagyobb 
fesztivállá növi ki magát. Megkérdezi, támogatható-e kérdés? 

Kátai  Lajos: támogatja  az  ötletet,  véleménye  szerint  jó  reklám lehet  a  településnek  egy  ilyen 
rendezvény. 

Feketéné Laczlavik Ildikó: támogatja az előtte elhangzottakat. Elmondja, hogy önként és szívesen 
részt vesz a fesztivál programjainak összeállításában, szervezésében, melyhez kezdeményezéséhez 
képviselő társai csatlakozását várja. 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e más hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

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



49/2017. (V.31.) 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]

Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászalsószentgyörgy településen nyújtott 
2016. évi tevékenységéről 

Szarvák  Imre: köszönti  a  TRV Zrt.  képviselőit.  Megkérdezi,  kívánják-e  szóban  kiegészíteni  a 
beszámolót? 

Szöllősi  Péter: köszöni  a  szót,  nem  kívánja  kiegészíteni,  de  szívesen  válaszol  a  felmerülő 
kérdésekre.  

Szarvák  Imre: elmondja,  hogy  a  napokban  szemtanúja  volt  a  TRV  Zrt.  által  üzemeltetett 
szennyvízhálózat egyik szivattyújának meghibásodásának. Sajnálatra méltó, hogy a lakosság által 
olyan nem odaillő dolgok is belekerülnek a szennyvízhálózatba, mint például csontok, disznóbél, 
kabát,  cipők és sitt,  melyek az üzemeltetést  nagyban megnehezítik.  A szivattyúk eldugulnak, és 
rongálódnak.  Óriási  feladat  ilyen  zavaró  tényezők  mellett  a  folyamatos  szolgáltatást  biztosítani 
anélkül, hogy a lakosság bármit is érzékelne. 

Kátai  Lajos: javasolja  lakossági  körlevél,  figyelemfelhívás  kiküldését  a  szennyvízhálózat 
rendeltetésszerű használatáról.

Gulyásné  Róth  Csilla: egyetért  az  előtte  elhangzottakkal,  javasolja  a  lakossági  tájékoztató 
elkészítését,  kiküldését.  Érdeklődik,  hogy a  településnek  van-e  hulladékudvara,  vagy az  építési 
törmelék fogadására alkalmas terület? 

Szarvák  Imre: igen,  telefonos  bejelentkezést  követően  az  önkormányzat  tudja  fogadni  a  tiszta 
építési törmeléket, egyéb hulladék fogadására pedig ott van Jászladány. 
Elmondja,  hogy  kapcsolatban  áll  a  TRV Zrt.  részéről  új  munkatárssal  Szabó  Péterrel,  aki  az 
önkormányzati  kapcsolatokért  felelős  személy,  nagy  szükség  volt  már  egy  ilyen  közvetlen 
kontaktra. Jó és kommunikatív szakembernek tartja. 
Megkérdezi,  mi  újság  a  helyben  nemrég  megszűnt  ügyfélszolgálattal?  Hová  kell  mennie  a 
lakosságnak, mennyire hatékony az új rendszer, mik a visszajelzések?

Homajovszi Tibor: elmondja, hogy 2017. január 1-jétől megszűnt a Petőfi úton lévő ügyfélszolgálat, 
de nem csak Jászalsószentgyörgyön, hanem az összes környező településen. A működő lakossági 
ügyfélszolgálatok Szolnokon és Jászberényben találhatók. Ezzel egy időben elindult egy call center, 
mely az eddigi visszajelzések alapján kényelmes, gyors és hatékony. 

Szarvák  Imre: köszöni  a  tájékoztatást.  Egy  másik  témát  érint,  mely  az  ivóvíz  minőségének 



kifogásolása.  Értesülései  szerint  több  jászsági  településen  jelent  problémát  a  "büdös"  víz, 
lényegében  szinte  mindenhol,  ahol  ezt  a  beruházást  megvalósították.  A tapasztalatok  szerint  a 
gerinchálózatokon  többnyire  jó  a  víz,  de  nagyon  változó,  hogy  mikor  melyik  részeken  van 
probléma. Lakosság általi visszajelzések alapján összességében javul a helyzet, véleménye szerint a 
rendszeres  mosatás  jelenthetné  megoldást,  hiszen  a  belső  hálózatok,  régi  csövek  lehetnek  a 
problémásak. 

Szöllősi Péter: a legnagyobb problémát abban látja, hogy az emberek a szaga miatt elítélik a ivóvíz 
minőségét.  Véleménye szerint  a  lakosságot  kellene  meggyőzni  arról,  hogy ez  a  víz  tényleg jó, 
fogyasztható, hiszen a telephelyről egy tökéletes minőségű ivóvizet adnak ki. 

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

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 ellenszavazat mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

50/2017. (V.31.) KT határozat 

A TRV Zrt.  Jászalsószentgyörgy  településen  nyújtott  2016.  évi  tevékenységéről  szóló  
beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  TRV Zrt. Jászalsószentgyörgy 
településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójában foglaltakat elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Szabó Péter, TRV. Zrt., Szolnok
4.) Irattár, Helyben

[3. napirendi pont]

Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2016. évi átfogó értékeléséről

Szarvák Imre: sajnálattal látja, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat részéről nem jelent 
meg senki az ülésen. Ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Elmondja, hogy a mutatókat tekintve a 
beszámoló  nagy  változásokat,  újdonságokat  nem  tartalmaz  az  előző  évhez  képest.  Rendkívül 
pozitív dolognak tartja, hogy 2016-ban 39 volt a várandós anyák száma. Várja a hozzászólásokat, 
véleményeket.

Koczka  László: az  előzetesen  megkapott  beszámolót  -  mely  részletes  és  jól  kidolgozott  - 
tartalmilag elfogadásra javasolja, azonban hiányolja a helyi családsegítő jelenlétét, mivel szeretett 
volna kérdéseket feltenni a már tavaly is védelem alá helyezett gyerekekről, családokról. Kíváncsi 
lett volna rá, hogy mit változott, egyáltalán változott-e a helyzetük az elmúlt egy évben. Sikerült-e 
kézzelfogható eredményt elérni az életszínvonaluk javítása érdekében?

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

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 



 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 
6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

51/2017. (V.31.) KT határozat 

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat 2016. évi átfogó értékeléséről szóló  
beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Jászsági  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi "Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Átfogó értékelése a 
Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról" című beszámolóját elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Helyben
5.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szociális és Gyámhivatal, Szolnok
5.) Irattár, Helyben

[4. napirendi pont]

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról

Szarvák  Imre: köszönti  Homajovszki  Tibort,  a  Jászalsószentgyörgyi  Vízmű  Kft.  ügyvezetőjét. 
Megkérdezi, kívánja-e kiegészíteni a korábban megküldött beszámolót?

Homajovszi  Tibor: nem  kívánja  kiegészíteni,  de  kiemel  néhány  pontot  a  Vízmű  Kft.  vagyoni 
helyzetét illetően. Elmondja, hogy a Kft. saját tőkéje az előző évhez képest közel 3 százalékkal 
csökkent, a jegyzett tőke összege nem változott. Ezzel szemben a kötelezettségek az előző évhez 
képest 3,4 százalékkal növekedtek. A pénzeszközök állománya 1.722.000 Ft-tal növekedett. A Kft. 
tavalyi  évre  számított  összes  árbevétele  az  előző  évi  232.000  Ft-hoz  képest  mindegy  892 
százalékkal, 2.301.000 Ft-ra növekedett. A Kft. továbbra is fizeti vissza a hosszú lejáratú hitelt. 
Továbbá  arról  tájékoztat,  hogy  a  Képviselő-testületi  ülést  megelőzően  a  felügyelőbizottság 
ülésezett, melyen tárgyalta a beszámolót, tartalmát elfogadásra javasolja.

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e más hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat 

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

52/2017. (V.31.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 
2016. évéről szóló beszámolót elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben



2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Homajovszki Tibor ügyvezető, Helyben
4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

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

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester         jegyző

Feketéné Laczlavik Ildikó Kátai Lajos
önkormányzati képviselő             önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


