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78/2017 Jászalsószentgyörgy község településrendezési terv módosításához kapcsolódó  
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Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 22-én, 
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,
Balázs Béla - RNÖ elnök,
Nagy Kálmán,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Gál Judit - Községi Könyvtár és Faluház vezető,
Szabó Szabolcs tű. őrgy.,
Dr. Tóth Péter r. ezredes,
Tóth Dániel r. őrnagy,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  a  településrendezési  terv  módosítása 
tárgyában 15.00 órára meghirdetett lakossági fórumon nem jelent meg senki a lakosság részéről. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele e témához kapcsolódóan? Mivel jelentkezőt nem 
lát,  megnyitja  a  Képviselő-testületi  ülést.  Megállapítja,  hogy  az  ülés  teljes  létszámmal 
határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gál Zoltán és Dömők Istvánné 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:

64/2017. (VI.22.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők 
Istvánné és Gál Zoltán személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: megkérdezi, hogy a meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 
észrevétele, javaslata? Mivel jelentkezőt nem lát, javasolja napirendi pontok cseréjét: a meghívott 
előadók beszámolóira tekintettel a két ülés között tett intézkedésekről szóló beszámolóját a három 
beszámolót követően kívánja megtartani.  Emellett  kéri  a napirend kiegészítését folyószámlahitel 
felvételéről  szóló  előterjesztéssel,  valamint  zárt  ülés  keretében  lakossági  kérelmek 
megtárgyalásával. Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről



 Beszámoló a település katasztrófavédelmi helyzetéről 
 Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház tevékenységéről
 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti szerződés-tervezet 

megtárgyalásáról 
 Előterjesztés  véleménynyilvánításról  a  Jászberényi  Rendőrkapitányság  vezetőjének 

kinevezéséhez
 Előterjesztés Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos ajánlatok elbírálásáról
 Előterjesztés  települési  önkormányzatok  rendkívüli  támogatására  2017.  évi  igény 

benyújtásáról
 Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 Jászalsószentgyörgy  község  településrendezési  terv  módosítására  vonatkozó  környezeti 

vizsgálatáról
 Jászalsószentgyörgy község településrendezési terv módosítására vonatkozó véleményezési 

eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról illetve el nem fogadásáról
 Előterjesztés folyószámlahitel felvételéről 

Zárt ülésen:
 Előterjesztés a jászalsószentgyörgyi Szent Anna Karitász csoport kérelemről
 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról
 Előterjesztés a lakossági kérelemről

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:

65/2017. (VI.22.) 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 település közbiztonságának helyzetéről

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket.  Megkérdezi,  kívánják-e  szóban  kiegészíteni  az  írásos 
beszámolót? 

Dr. Tóth Péter: köszöni a szót, köszönti a megjelenteket. Először is szeretne köszönetet mondani az 
önkormányzatnak  és  rendőrség  közötti  jó  kapcsolatért,  szoros  együttműködésért.  Néhány 
gondolattal kívánja kiegészíteni beszámolójukat. Elmondja, hogy Jászalsószentgyörgy tekintetében 
jó helyzetben van, jók a mutatószámok és minden érdemleges adat arra mutat, hogy egyre javul a 
közbiztonság a településen. Elismeri  a helyi széles társadalmi összefogás szerepét. A beszámoló 10. 
oldalán lévő rendészeti mutatókra hívja fel a tisztelt megjelentek figyelmét, majd ismerteti a benne 



foglalt adatokat. Elmondja, hogy a rendőrök intézkedési óraszáma az előző évekhez képest nagy 
mértékben nőtt. Bízik benne, hogy ezt a javuló tendenciát sikerül a jövőben is fenntartani. Elismeri, 
hogy a bűncselekmények számának csökkenéséhez nagy mértékben hozzájárul az önkormányzat 
által kiépített közterületi kamerarendszer is. A rendőrség további fontos célkitűzése a tudatmódosító 
szerek visszaszorítása, a fogyasztók számának csökkentése. 

Szarvák Imre: felhívja a figyelmet a beszámoló 5. oldalának első diagramjára, melyből jól látható 
hogyan csökkentek folyamatosan a lopások a településen. Még 2011-ben 104 esetben, addig 2016-
ra mindössze 19 alkalommal érkezett  bejelentés  a  rendőrséghez  lopás  miatt.  A látott  eredmény 
kapcsán egyetért az előtte elhangzottakkal, ez a javuló tendencia a rendőrség, a polgárőrség és a 
kamerarendszer együttes jelenlétének köszönhető. 

Gál Zoltán: a rendőrség képviselőitől  érdeklődik,  hogy mi módon lehet megakadályozni,  illetve 
milyen  megoldást  látnak  arra,  hogy  az  önkormányzat  által  létrehozott  tavakban  a  "A tóban 
horgászni  tilos!"  felszólító  táblák  ellenére  ne  horgásszanak.  Elmondja,  hogy  személy  szerint 
rengeteg energiát fektet abba, hogy a rendszeresen megjelenő orrhalászokat felszólítsa és elküldje. 
Több alkalommal kihívta már a rendőrséget is. Ez a probléma legtöbb esetben az iskola és malom 
közötti Zagyva-holtágon, valamint a lovarda melletti tónál merül fel.  

Dr. Tóth Péter: a jelenség közvagyon megsértése, mely felmerülésekor bejelentést kell tenni és a 
rendőrség  az  esetek  legnagyobb  százalékában  rövid  időn  belül  kiérkezik  a  helyszínre. 
Mindenképpen kell egy-két feljelentés, hogy az elkövetők észhez térjenek. A halmozott közvagyon 
megsértése miatt kiszabható büntetés számukra 100-200.000 forintos nagyságrendben várható. 

Gál  Zoltán: köszöni  a  tájékoztatást.  Egyúttal  arról  tájékoztat,  hogy  nem  az  a  cél,  hogy  az 
önkormányzati  tavak  környékéről  elüldözzünk  mindenkit  és  teljesen  megtiltsuk  a  horgászatot, 
hiszen a Csontos tónál és a Nagyérnél továbbra is biztosított az ingyenes horgászati lehetőség a 
lakosság számára. Ezt több helyen tájékoztató táblákkal hirdetjük is. Cél, hogy ehhez a két tóhoz 
tereljünk mindenkit, aki ingyen szeretne horgászni.

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

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:

66/2017. (VI.22.) KT határozat 

A település közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  település  2016.  évi 
közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság  javítására  tett  intézkedésekről  szóló  beszámolót 
elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetője, Jászberény
4.) Irattár, Helyben



[2. napirendi pont]

Beszámoló a település katasztrófavédelmi helyzetéről 

Szarvák  Imre: köszönti  Szabó  Szabolcsot,  a  Jászberényi  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság 
parancsnokát. Megkérdezi, kívánja-e szóban kiegészíteni a korábban megküldött beszámolót? 

Szabó Szabolcs: köszöni a szót, köszönti a megjelentek. Néhány gondolattal jellemzi a tavalyi évet. 
2016-ban a településen a tűzesetek és káresetek számát tekintve nem volt jelentős, vis maior igény 
nem érkezett. Az elmúlt év júliusában nagy elismerés illette a helyi önkéntes tűzoltó egyesületet 
azáltal,  hogy  önálló  beavatkozó  státuszt  szereztek,  mely  a  káresetek  önálló  felszámolását  teszi 
lehetővé. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az eddig II-es kategóriájú együttműködési 
megállapodást  I-es kategóriájúra módosította.  A helyi önkéntes tűzoltók tízből  hét  esetben részt 
vettek a tűzesetek elhárításában. Elmondja, hogy rendkívül jó a Katasztrófavédelem, a helyi tűzoltó 
egyesület  és  a  település  közbiztonsági  referense  közötti  kapcsolat  és  együttműködés,  mely 
elősegítéséért ezúton is köszönetet mond a település vezetőinek. 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e további kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 
bocsátja a beszámolót.

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:

67/2017. (VI.22.) KT határozat 

A település katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászberényi  Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
     Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Jászberény
4.) Irattár, Helyben

[3. napirendi pont]

Beszámoló a Községi Könyvtár és Faluház tevékenységéről

Szarvák Imre: köszönti a Könyvtár és Faluház vezetőjét, Gál Juditot, akit csak dicséret kíséretében 
tud szólítani. Célkitűzésünk volt, hogy a településen növeljük a kulturális programok számát. Jutka 
nagyon lelkiismeretesen csinálja és szervezi a különböző programokat annak ellenére, hogy olykor 
elég  kicsi  az  aktivitás  és  az  érdeklődés,  A rendezvények  igazán  sokszínűek  és  igyekeznek  a 
különböző korosztályokat megszólítani.  Bízik abban, hogy a lakosság az ingyenesen látogatható 
programokhoz való hozzáállása hamarosan fog változni. Megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni 
szóban az írásos beszámolóját?

Gál Judit: nem kívánja kiegészíteni, azonban szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre. 



Kátai Lajos: elfogadásra javasolja az aprólékosan kidolgozott és tartalmas beszámolót. 

Szarvák  Imre: megkérdezi,  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásrab 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:

68/2017. (VI.22.) KT határozat 

A Községi Könyvtár és Faluház tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Községi  Könyvtár  és Faluház 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Községi Könyvtár és Faluház vezetője, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: 5 perc szünet megtartását rendeli el.

Szünet után.

(Gál Judit, Szabó Szabolcs tű. őrgy., Dr. Tóth Péter r. ezredes, Tóth Dániel r. őrnagy 
elhagyták az üléstermet.)

[4. napirendi pont]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
(szóbeli előterjesztés)

Szarvák Imre: arról tájékoztat, hogy jelenleg a "Esély otthon" elnevezésű pályázatot készítik elő, 
melybe négy ingatlant  kívánnak bevonni.  Célja  ezekben a felújított  és  átalakított  lakóházakban 
fiatal  párok  számára  ingyenes  lakhatást  biztosítani  a  településen,  úgymond  ugrópontként  egy 
meghatározott időtartamra. Bízik a pályázat sikerességében.
A közfoglalkoztatás terén az elmúlt időszak a zöldterületek karbantartásáról, parlagfűmentesítésről 
szólt.  Elmondja,  hogy a  temető  gondozására  végre  sikerült  találnia  egy  állandó munkavállalót, 
ugyanis  a  többi  önkormányzati  tulajdonú  ingatlan  és  közterület  mellett  szinte  lehetetlen  volt  a 
temető  naprakészen  tartása,  rendszeres  fűnyírása.  Reméli,  hogy  ezzel  megoldódik  a  sokakat 
érzékenyen  érintő  temető  karbantartása.  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:

69/2017. (VI.22.) KT határozat 



  Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

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

[5. napirendi pont]

Előterjesztés  a  DIGI  Távközlési  és  Szolgáltató  Kft.-vel  kötendő  bérleti  szerződés-tervezet 
megtárgyalásáról 

Szarvák Imre: ismerteti a bérleti szerződés-tervezetben foglaltakat. Elmondja, hogy a Digi Kft., új 
mobilszolgáltatóként  kíván  megjelenni  a  magyarországi  piacon.  A  szolgáltatás  színvonalának 
megfelelő biztosítása érdekében jelelerősítőt kihelyeznének ki a településen, melyért évi 1 millió 
forint  bérleti  díjat  hajlandóak  fizetni.  Amennyiben  a  Képviselő-testület  támogatja,  hogy  az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon, a Bercsényi út 1. szám alatt  valósuljon meg ennek 
telepítése, elfogadásra javasolja a szerződés-tervezetet.

Jakusné  Vámos  Mária: érdeklődik,  hogy  ez  a  berendezés  mennyire  lehet  káros  az  ott  élők 
egészségére?

dr. Kovács Kornél: arról tájékoztat, hogy több irányból érdeklődött az erősítő esetleges egészségre 
káros  hatása  után,  de  negatív  visszajelzést,  illetve  ennek  feltételezett  egészségkárosító  hatását 
alátámasztó megállapítást sehonnan nem kapott. 

Szarvák  Imre: megkérdezi,  van-e  további  kérdés,  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:

70/2017. (VI.22.) KT határozat 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti szerződés-tervezet elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a  DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. által előkészített bérleti szerződés-tervezetet, mely szerint a Jászalsószentgyörgy, 
Bercsényi  út  1.  számú  (595  hrsz-ú)  kizárólagos  önkormányzati  tulajdonú  ingatlant  bérbe  adja 
nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózat kiépítéséhez, távközlési állomás létesítése céljából. Az 
ingatlan  bérletéért  a  bérlő  1.000.000.-  Ft/év  +  Áfa  díjat  fizet  meg  az  Önkormányzat  részére 
negyedévenkénti teljesítéssel. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó,  2029.  június  15. 
napjáig tartó határozott időtartamú bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.,Budapest
4.) Pénzügy, Helyben
5.) Irattár, Helyben

[6. napirendi pont]

Előterjesztés  véleménynyilvánításról  a  Jászberényi  Rendőrkapitányság  vezetőjének 
kinevezéséhez

Szarvák  Imre: ismerteti  a  Szolnok  megyei  rendőrfőkapitány  levelében  foglaltakat  és  támogatja 
javaslatát, mely szerint 2017. július 1-jei hatállyal javasolja dr. Tóth Péter r. ezredes kinevezését a 
Jászberényi  Rendőrkapitányság  kapitányságvezetői  tisztségének  betöltésére.  Megkérdezi,  van-e 
valakinek ellenvetése, más javaslata? 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:

71/2017. (VI.22.) KT határozat 

Véleménynyilvánításról a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Tóth Péter r. ezredes 
Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséről szóló javaslatot  2017. július 1-jei 
hatállyal.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület testület tagjai, Helyben
2) Dr. Urbán Zoltán megyei rendőrfőkapitány, Szolnok
3.) Irattár, Helyben

[7. napirendi pont]

Előterjesztés Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos ajánlatok elbírálásáról

Szarvák Imre: ismerteti a mellékelt, ajánlatokat összefoglaló táblázatot. Elmondja, hogy öt témában 
szükséges  döntést  hozni  pályázatok  munkálatai  kapcsán.  Először  a  belvizes  pályázat  vízjogi 
engedély és kiviteli  terv elkészítésére vonatkozóan beérkezett árajánlatokat ismerteti.  Határidőig 
három darab érvényes ajánlat érkezett be: Kimák Gyula tervezőtől bruttó 3.262.500 Ft, Baufiniser 
Kft.-től  br.  5.143.500 Ft,  valamint  a  Hajas-Útterv  Bt.-től  br.  4.100.000 Ft  összegben.  Javasolja 
elfogadni a legelőnyösebb ajánlatot, Kimák Gyula ajánlatát a tervek elkészítésére. Megkérdezi, van-
e kérdés, 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:

72/2017. (VI.22.) KT határozat 



„Belterületi  csapadékvízelvezető  rendszer  fejlesztése  Jászalsószentgyörgyön” című,  TOP-
2.1.3-15 kódszámú pályázat  vízjogi  engedély  és  kiviteli  terv  elkészítésére  vonatkozóan  
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

A „Belterületi csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése Jászalsószentgyörgyön” című,  TOP-2.1.3-
15 kódszámú pályázat kapcsán vízjogi engedély és kiviteli terv elkészítésére  az alábbi cégek az 
alábbi ajánlatokat adták:

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Kimák Gyula tervező-vállalkozó (5100 Jászberény, Mária út 
7.): Bruttó: 3.262.500.- Ft

-  az 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Hajas-Útterv Bt. (3300 Eger, Kovács Jakab utca 25. tetőtér 
8.): Bruttó: 4.100.000.- Ft

- az 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a   Baufiniser Kft.  (5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III./4.): 
Bruttó 5.143.500.- Ft 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert - a vízjogi engedély és a kiviteli 
terv elkészítésére az 1. legkedvezőbb ajánlatot adó - Kimák Gyula tervező-vállalkozóval történő 
megbízási szerződés aláírására. 

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Kimák Gyula tervező-vállalkozó, Jászberény
4.) Hajas-Útterv Bt., Eger
5.) Baufiniser Kft., Szolnok
6.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: ismerteti kerékpárutas pályázat engedélyes és kiviteli terv elkészítésére beérkezett 
árajánlatokat. Három érvényes árajánlat érkezett be határidőig: Kimák Gyula tervező-vállalkozótól 
br. 2.200.000 Ft, Baufiniser Kft.-től br. 3.810.000 Ft, valamint a Hajas-Útterv Bt.-től br. 2.700.000 
Ft  összegekben.  Elfogadásra  javasolja  a  legelőnyösebb  ajánlatot  adó  Kimák  Gyula  vállalkozó 
ajánlatát. 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:

73/2017. (VI.22.) KT határozat 

„Kerékpárút kiépítése Jászalsószentgyörgy Rákóczi úton" ” című, TOP-3.1.1-15 kódszámú 
pályázat  engedélyes  és  kiviteli  terv  elkészítésére  vonatkozóan  nyertes  ajánlattevő  
kiválasztásáról

A  „Kerékpárút  kiépítése  Jászalsószentgyörgy  Rákóczi  úton”  című,  TOP-3.1.1-15  kódszámú 
pályázat  kapcsán engedélyes és  kiviteli  terv  elkészítésére  az  alábbi  cégek az  alábbi  ajánlatokat 
adták:



- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Kimák Gyula tervező-vállalkozó (5100 Jászberény, Mária út 
7.): Bruttó: 2.200.000.- Ft

-  az 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Hajas-Útterv Bt. (3300 Eger, Kovács Jakab utca 25. tetőtér 
8.): Bruttó: 2.700.000.- Ft

- az 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a   Baufiniser Kft.  (5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III./4.): 
Bruttó 3.810.000.- Ft 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert - az engedélyes és kiviteli terv 
elkészítésére  az  1.  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  -  Kimák  Gyula  tervező-vállalkozóval  történő 
megbízási szerződés aláírására. 

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Kimák Gyula tervező-vállalkozó, Jászberény
4.) Hajas-Útterv Bt., Eger
5.) Baufiniser Kft., Szolnok
6.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: ismerteti  kerékpárutas  pályázat  kapcsán  a  kerékpárforgalmi  hálózati  terv 
elkészítésére bekért három árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlat Kimák Gyula tervező-vállalkozótól 
érkezett, br. 2.250.000 Ft összegben, a Baufiniser Kft. ajánlata br. 3.683.000 Ft, a Hajas-Útterv Bt.  
ajánlata 2.650.000 Ft. Javasolja a legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát elfogadni. Megkérdezi, van-e 
hozzászólás, 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:

74/2017. (VI.22.) KT határozat 

„Kerékpárút kiépítése Jászalsószentgyörgy Rákóczi úton" ” című, TOP-3.1.1-15 kódszámú 
pályázat  kerékpárforgalmi  hálózati  terv  elkészítésére  vonatkozóan  nyertes  ajánlattevő  
kiválasztásáról

A  „Kerékpárút  kiépítése  Jászalsószentgyörgy  Rákóczi  úton”  című,  TOP-3.1.1-15  kódszámú 
pályázat kapcsán kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésére az alábbi cégek az alábbi ajánlatokat 
adták:

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Kimák Gyula tervező-vállalkozó (5100 Jászberény, Mária út 
7.): Bruttó: 2.250.000.- Ft

-  az 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Hajas-Útterv Bt. (3300 Eger, Kovács Jakab utca 25. tetőtér 
8.): Bruttó: 2.650.000.- Ft

- az 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a   Baufiniser Kft.  (5000 Szolnok, Gutenberg tér 4. III./4.): 
Bruttó 3.683.000.- Ft 



A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert - a kerékpárforgalmi hálózati terv 
elkészítésére  az  1.  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  -  Kimák  Gyula  tervező-vállalkozóval  történő 
megbízási szerződés aláírására. 

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Kimák Gyula tervező-vállalkozó, Jászberény
4.) Hajas-Útterv Bt., Eger
5.) Baufiniser Kft., Szolnok
6.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: ismerteti  az  Esély  otthon  pályázat  kapcsán  a  szakmai  fejlesztési  koncepció 
elkészítésére  beérkezett  árajánlatokat.  Három  érvényes  ajánlat  érkezett  be  határidőig.  A 
legelőnyösebb  ajánlatot  a  Sansz  Projekt  Iroda  Bt.  adta  br.  3.900.000  Ft  összegben,  a  második 
ajánlatot az Eco-Event Kft. br. 4.064.000 Ft összegben, a harmadik ajánlatot a Jász-Innova Kft. br.  
4.191.000 Ft összegben. Javasolja a legelőnyösebb ajánlatot adó Sansz Projekt Iroda Bt.-t megbízni 
a  munka  elvégzésére.  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:

75/2017. (VI.22.) KT határozat 

„Esély Otthon" ” című, EFOP-1.2.11-16  kódszámú pályázat kapcsán szakmai fejlesztési  
koncepció elkészítésére vonatkozóan nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

Az  „Esély  Otthon”  című,  EFOP-1.2.11-16  kódszámú  pályázat  kapcsán szakmai  fejlesztési 
koncepció elkészítésére az alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Blénessy János u. 
24/F.): Bruttó: 3.900.000.- Ft

-  az 2. legkedvezőbb ajánlatot adta az Eco-Event Kft. (5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 7. 2/4.): 
Bruttó: 4.064.000.- Ft

-  az 3.  legkedvezőbb ajánlatot  adta a   Jász-Innova Kft.  (5100 Jászberény, Szilfa  u.  9):  Bruttó 
4.191.000.- Ft 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert - a szakmai fejlesztési koncepció 
elkészítésére  az 1.  legkedvezőbb ajánlatot  adó -  Sansz  Projekt  Iroda.  Bt.-vel  történő megbízási 
szerződés aláírására. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2017. június 25.



Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény
4.) Eco-Event Kft., Jászberény 
5.) Jász-Innova Kft., Jászberény
6.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: ismerteti az Esély otthon pályázat kapcsán a tervek elkészítésére bekért árajánlatokat. 
Gattyán István tervező ajánlata br. 1.400.000 Ft, Gonako Bt. Koczkásné Goda Gabriella tervező 
ajánlata 1.968.500 Ft, valamint a Lakó-Terv Építész Iroda Bt. ajánlata 1.630.000 Ft. Javasolja a 
legelőnyösebb  ajánlatot  adó Gattyán István tervező ajánlatát  elfogadni.  Megkérdezi,  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:

76/2017. (VI.22.) KT határozat 

„Esély Otthon" ” című, EFOP-1.2.11-16  kódszámú pályázat kapcsán engedélyes tervek  
elkészítésére vonatkozóan nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

Az  „Esély  Otthon”  című,  EFOP-1.2.11-16  kódszámú  pályázat  kapcsán engedélyes  tervek 
elkészítésére az alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:

-  az  1.  legkedvezőbb  ajánlatot  adta  Gattyán István tervező (5100 Jászberény,  Kakukk u.  3.): 
Bruttó: 1.400.000.- Ft

-  az 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Lakó-Terv Építész Iroda Bt. (5100 Jászberény, Szép u. 5.): 
Bruttó: 1.630.000.- Ft

-  az  3.  legkedvezőbb  ajánlatot  adta  a   Gonako  Bt.  (5100  Jászberény,  Szép  u.  22.):  Bruttó 
1.968.500.- Ft 

A  Képviselő-testület  meghatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  -  az  engedélyes  tervek 
elkészítésére  az  1.  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  Gattyán  István  tervezővel  történő  megbízási 
szerződés aláírására. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2017. június 25.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény
4.) Eco-Event Kft., Jászberény 
5.) Jász-Innova Kft., Jászberény
6.) Irattár, Helyben

[8. napirendi pont]

Előterjesztés  települési  önkormányzatok  rendkívüli  támogatására  2017.  évi  igény 



benyújtásáról

Szarvák Imre: ismerteti  az  előterjesztésben foglaltakat.  Arról tájékoztat,  hogy még nincs meg a 
konkrét  összeg,  de  tekintettel  a  2017.  évi  költségvetési  rendeletben  előirányzott  költségvetési 
hiányra,  mindenképpen  javasolja  a  támogatási  igény  benyújtását  a  működést  kiegészítő 
támogatásra. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? 

Dömők Istvánné: arról tájékoztat, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta, elfogadásra javasolja 
az előterjesztésben foglaltakat.

Szarvák Imre: 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:

77/2017. (VI.22.) KT határozat 

A  települési  önkormányzatok  rendkívüli  támogatására  szolgáló  2017.  évi  igény  
benyújtásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2017.  évi 
központi  költségvetéséről  szóló  2016.  évi  XC.  törvény  3.  melléklet  III.  1.  a)  pontja  szerinti 
települési  önkormányzatok  rendkívüli  támogatásáról  szóló  vissza  nem  térítendő  támogatásra 
pályázaton igényt nyújt be. 

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

[9. napirendi pont]

Előterjesztés a  Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: ismerteti a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a költségvetésbe beépültek az elnyert 
pályázatok után  kapott  összegek,  így  a  tervezett  éves  költségvetés  összege  megemelkedett  320 
millió forinttal. Megkérdezi, van-e kérdés?

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 

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:



11/2017. (VI.23.) Önkormányzati Rendelet 

Az  Önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2017.  (II.17.)  számú  
önkormányzati rendelet módosításáról
(A 11/2017. (VI.23.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[10. napirendi pont]

Jászalsószentgyörgy  község  településrendezési  terv  módosítására  vonatkozó  környezeti 
vizsgálatáról

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a településrendezési terv 
módosítása a kiskertben a lakóépület építésére vonatkozó tiltás törlésére, valamint a hírközlő torony 
elhelyezésének szabályozására irányul. A módosítás kapcsán környezeti vizsgálat készíttethető, de 
nem kötelező. Véleménye szerint nem indokolt elkészíttetése, mivel ezek a módosítások nem járnak 
területfelhasználási  változással  és a jelenlegi szabályozáshoz képest káros környezeti  hatás nem 
várható a településrendezési terv módosítását követően. Megkérdezi,  van-e kérdés,  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:

78/2017. (VI.22.) 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 külterületen  kertes  mezőgazdasági  területen  lakóépület  építési  lehetőségének   szabályozása, 
valamint a hírközlőtorony elhelyezésére vonatkozó tilalom törlése, hírközlőtorony elhelyezésének 
szabályozása nem jár területfelhasználási változással,  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. június 23. napján lép hatályba.

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



A határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, 
3.) JNSZ  Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott Kabinet, 
     Állami Főépítész,  Szolnok
4.) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen
5.) Jász – Nagykun - Szolnok  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

[11. napirendi pont]

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

Szarvák  Imre: megkérdezi,  van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele  az  előzetesen  kiküldött 
előterjesztéssel kapcsolatban? 

Kátai Lajos: elfogadásra javasolja. 

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:

79/2017. (VI.22.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy község településrendezési tervmódosítás véleményezési eljárás során  
beérkezett vélemények elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Község  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. június 23. 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.

A 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.) A Partnerségi jogszabályban meghatározott közzététel szerint
7.) Irattár

[12. napirendi pont]

Előterjesztés folyószámlahitel felvételéről 
(szóbeli előterjesztés)

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

dr. Kovács Kornél: tájékoztat, hogy a Képviselő-testület 31/2017. (IV.6.) számú határozata alapján 
2017. július 1-jétől  a  3A Takarékszövetkezet  veszi  át  az önkormányzat  és  költségvetési  szervei 
bankszámláinak  számlavezetését.  A  vonatkozó  számlaszerződések  előkészítése  megtörtént,  a 
változásról a partnerek értesítve lettek, az átálláshoz felkészültek a pénzügyes kollégák. 
A 3A Takarékszövetkezet  kedvezményes  folyószámlahitelt  ajánlott  az  önkormányzat  számára. 
Tekintettel  a 2017.  évi  költségvetésben szereplő több mint  20 millió  forintos  hiányra,  javasolja 
2017. július 1-től 20 millió forint összegű folyószámlahitel felvételét. 

Szarvák  Imre: megkérdezi,  van-e  valakinek  kérdése,  más  javaslata?  Tekintettel  arra,  hogy  a 
költségvetési hiányra fedezetet kell találni, 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:

80/2017. (VI.22.) KT határozat 

Folyószámlahitel felvételéről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja  az  Önkormányzat 
2017.  évi  költségvetési  hiánya  miatti,  3A Takarékszövetkezettől  történő  20.000.000  Ft  összegű 
folyószámlahitel felvételéről szóló javaslatot.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  hitelszerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2017. július 1. 



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

[13. napirendi pont]

Előterjesztés az  „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" ” című, TOP-3.2.1-16 
kódszámú  pályázati  felhívás  kapcsán  projekt  terv  elkészítésére  vonatkozóan  nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról

Szarvák  Imre: arról  tájékoztat,  hogy  az  Európai  Uniós  pályázatokkal  kapcsolatos  ajánlatok 
elbírálásáról  szóló 7.  napirendi  pontnál  kimaradt  egy  döntés,  melyet  elbírálását  ezúton  kívánja 
pótolni.  Egy  új,  az  "Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése"  című  pályázati  kiírás 
kapcsán, az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Petőfi úti volt orvosi rendelő ingatlanának 
felújítására. A projekt terv elkészítésére három helyről lett bekérve ajánlat, melyek alapján a Sansz 
Projekt  Iroda  lett  a  legkedvezőbb  ajánlattevő.  Javasolja  őket  megbízni  a  feladat  elvégzésével. 
Megkérdezi, 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:

81/2017. (VI.22.) KT határozat 

„Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése"  ”  című,  TOP-3.2.1-16   kódszámú  
pályázati  felhívás  kapcsán  projekt  terv  elkészítésére  vonatkozóan  nyertes  ajánlattevő  
kiválasztásáról

Az   „Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése"  ”  című,  TOP-3.2.1-16   kódszámú 
pályázati felhívás kapcsán projekt terv elkészítésére az alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Blénessy János u. 
24/F.): Bruttó: 975.000.- Ft

-  az 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jász-Innova Kft. (5100 Jászberény, Szilfa u. 9): 
Bruttó: 1.524.000.- Ft

- az 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a   Tempo-Consulting Kft.  (2120 Dunakeszi, Szent László u. 
9.): Bruttó 1.651.000.- Ft 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert - a projekt terv elkészítésére az 1. 
legkedvezőbb ajánlatot adó - Sansz Projekt Iroda. Bt.-vel történő megbízási szerződés aláírására. 

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben



2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény
4.) Jász-Innova Kft., Jászberény 
5.) Tempo-Consulting Kft., Jászberény
6.) Irattár, Helyben

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

       Szarvák Imre      dr. Kovács Kornél
       polgármester               jegyző

      Dömők Istvánné               Gál Zoltán
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


