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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 20-án megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

85/2017 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
86/2017 Napirend elfogadásáról
87/2017 „Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása 

és az intézmény infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-1.4.1.-15-JN1-2016-00010 
azonosítószámú pályázat keretében hálózatba visszatápláló 3 fázisú napelemes 
rendszer kiépítésére vonatkozóan nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

88/2017 Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatására



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 20-án, a 
Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott 
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömők Istvánné,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária,
Koczka László önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

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

85/2017. (VII.20.) 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 napirend kiegészítésére van-e valakinek 
javaslata? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja:

 Előterjesztés TOP-1.4.1.-15-JN1-2016-00010 pályázattal kapcsolatos beszerzésekről
 Előterjesztés pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására
Zárt ülésen:

 Előterjesztés ingatlanvásárlásról
 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról

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:

86/2017. (VII.20.) 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]

Előterjesztés TOP-1.4.1.-15-JN1-2016-00010 pályázattal kapcsolatos beszerzésekről

Szarvák  Imre: ismerteti  a  Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  intézmény  bölcsődei  férőhelyeinek 
megduplázása és az intézmény infrastrukturális  fejlesztése elnevezésű,  TOP-1.4.1.-15-JN1-2016-
00010 azonosítószámú pályázat keretében megvalósítandó napelemes rendszer kiépítésére bekért 
árajánlatokat. Tájékoztat,  hogy a felhívásra határidőig három darab érvényes ajánlat érkezett be. 
Ismerteti az árajánlatokat: a Pearl Enterprises Kft. ajánlata 6.416.000 Ft + Áfa, a GridSolar Group 
Kft.  ajánlata  6.173.000  Ft  +  Áfa,  az  Eurosolar  Kft.  ajánlata  6.262.000  Ft  +  Áfa.  Javasolja  a 
legelőnyösebb ajánlatot adó GridSolar Kft.-t megbízni a rendszer telepítésére. Megkérdezi, van-e 
kérdés?

Koczka  László: érdeklődik,  hogy  mi  alapján  lett  meghatározva  az  igény?  Mekkora 
energiafelhasználást fog tudni fedezni a rendszer? 

Szarvák  Imre: előzetes  felmérés  történt  az  óvodában  és  megállapításra  került  a  legnagyobb 
kiépíthető rendszerkapacitás.  Ez alapján került  kerültek kiküldésre a  felkérések ajánlattételre.  A 
beruházás az épület teljes energiafelhasználásának minimum 50 százalékát fogja tudni megtermelni. 
Mivel más 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:

87/2017. (VII.20.) KT határozat 

„Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az  
intézmény  infrastrukturális  fejlesztése”  című,  TOP-1.4.1.-15-JN1-2016-00010  
azonosítószámú pályázat  keretében hálózatba  visszatápláló 3 fázisú  napelemes rendszer  
kiépítésére vonatkozóan nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

A  „Cifrapalota  Óvodai  és  Bölcsődei  intézmény  bölcsődei  férőhelyeinek  megduplázása  és  az 
intézmény infrastrukturális fejlesztése”című, P-1.4.1.-15-JN1-2016-00010 azonosítószámú pályázat 
kapcsán napelemes rendszer kiépítésére az alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:

-  az  1.  legkedvezőbb ajánlatot  adta  a  GridSolar Group Kft. (5100 Jászberény,  Túzok u.  42.) 
Ajánlata: 6.173.000 Ft + Áfa, azaz bruttó: 7.839.710 Ft

-   az 2.  legkedvezőbb ajánlatot adta  az  Eurosolar Kft. (6100 Kiskunfélegyháza,  Kiskun u.  7.) 
Ajánlata: 6.262.000 Ft + Áfa, azaz bruttó: 7.952.740 Ft

- az 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a  Pearl Enterprises Kft. (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 17.) 
Ajánlata: 6.416.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 8.148.320 Ft 



A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert - a napelemes rendszer kiépítésére 
az 1. legkedvezőbb ajánlatot adó - GridSolar Group Kft.-vel történő megbízási szerződés aláírására. 

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

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
3.) GridSolar Group Kft., Jászberény
4.) Eurosolar Kft., Kiskunfélegyháza
5.) Pearl Enterprises Kft., Debrecen
6.) Irattár, Helyben

[2. napirendi pont]

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatására

Szarvák  Imre: ismerteti  a  pályázati  kiírást.  Elmondja,  hogy  az  Önkormányzat  idén  is  tervez 
pályázatot benyújtani szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódóan, azonban a korábbi évektől eltérően 
tűzifa  helyett  barnakőszénre  nyújtanánk  be  a  kérelmet.  Ennek  oka  többek  között  az  év  eleji 
kiszállításból adódó kellemetlenségek és elégedetlenségek. Az önkormányzat dolgozói közel egy 
hónapon keresztül  dolgoztak azon,  hogy az adományfákat  kiszállítsák.  A legnagyobb hidegben, 
csúszós, lefagyott utakon hordták ki a tűzifa adományokat, emellett további 2 fő három hétig csak a 
rönköket fűrészelte annak érdekében, hogy a fa szállítható állapotú, mérhető legyen. Ennek ellenére 
a lakosság részéről többnyire csak a nedves fa, a "kései" szállítás és a keveselt mennyiség miatti 
visszajelzések  érkeztek  hozzá.  Úgy gondolja,  hogy a  barnakőszén tüzelővel,  annak kiszállítását 
fuvarozócégnek kiadva, sok idő, pénz és energia megtakarítható és talán a lakosság is jobban fogja 
értékelni  a  tűzifánál.  Megkérdezi,  van-e  valakinek  ellenvetése?  Mivel  jelentkezőt  nem  lát, 
szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

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:

88/2017. (VII.20.) KT határozat 

Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására

Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  települési 
önkormányzatok  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról  szóló 
pályázati kiírás alapján. A választott támogatás fajtája: barnakőszén, az igényelt mennyiség 1668 q, 
amelynek  önerejét,  1.059.180.-  Ft-ot  az  önkormányzat  2017.  évi  költségvetésében  biztosítja.  A 
barnakőszén szállításából származó költségeket az önkormányzat vállalja, továbbá az önkormányzat 
azt is vállalja, hogy a szociális tüzelőben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  pályázati  dokumentáció 
benyújtására.



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

Határozatról értesülnek: 1.) Polgármester, Helyben 
2.) Jegyző, Helyben 
3.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatóság
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


