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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 10-én megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

91/2017 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
92/2017 Napirend elfogadásáról
93/2017 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
94/2017 Új generációval, a tradicionális mezőgazdasági/vidéki értékek megőrzéséért című 

pályázat benyújtásáról a "LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési 
tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" című VP6-19.3.1-17 kódszámú 
felhívás keretében



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 10-
én,  az  Erzsébet  malom   (5054  Jászalsószentgyörgy,  Zagyva  út  36.)  földszinti  nagytermében 
megtartott rendkívüli 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,
Pócs János országgyűlési képviselő,
Dr. Tóth-Daru Péter bizottsági tag,
Talált József,
Kiszelovics Ildikó településrendező tervező,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket az elkészült településképi arculati kézikönyv és rendelet 
véleményezésének  témájában  összehívott  lakossági  fórummal  egybekötött  képviselő-testületi 
ülésen. A jelenlévők között külön köszönti Pócs János országgyűlési képviselő urat,  Kiszelovics 
Ildikó  vezető  településrendező  tervezőt,  valamint  Talált  József  emeritus  jászkapitány  urat. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Feketéné Laczlavik Ildikó képviselő asszony előzetesen 
jelezte, hogy késve fog érkezni az ülésre. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kátai Lajos és Jakusné Vámos 
Mária képviselőket 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:

91/2017. (VIII.10.) KT határozat 

Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné 
Vámos Mária és Kátai Lajos személyét elfogadta.

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

Szarvák Imre: ismerteti  a meghívóban szereplő napirendi pontokat,  megkérdezi van-e valakinek 
javaslata az előzetesen kiküldött napirend kiegészítésére? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend 
elfogadását az alábbiak szerint:

 Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv bemutatásáról
 Előterjesztés a településképi rendelet-tervezet megtárgyalásáról
 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés az új generációval, a tradicionális mezőgazdasági/vidéki értékek megőrzéséért 

című pályázat benyújtásáról a "LEADER- Helyi Akciócsoportok együttműködési 
tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" című VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívás 



keretében
Zárt ülés:

 Előterjesztés "Jászalsószentgyörgy Községért díj" adományozásáról
 Előterjesztés magántulajdonú ingatlan felajánlásáról
 Előterjesztés ingatlanvásárlásról

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:

92/2017. (VIII.10.) 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 a településképi arculati kézikönyv bemutatásáról

Szarvák  Imre: sajnálattal  tapasztalja,  hogy  a  meghirdetett  lakossági  fórumra  kevesen  érkeztek. 
Felkéri  Kiszelovics  Ildikót  településtervezőt,  hogy  az  általa  elkészített  településképi  arculati 
kézikönyv nyers anyagát mutassa be, ismertesse a napirendi pontot.

Feketéné Laczlavik Ildikó megérkezett az ülésterembe.

Kiszelovics Ildikó: köszönti a megjelenteket. Arról tájékoztat, hogy 2016. decemberében megjelent 
törvény szerint minden településnek településképi arculati kézikönyvet és rendeletet kell alkotnia. 
Az  arculati  kézikönyv  célja,  hogy  rögzítse  a  településképet,  ezzel  megalapozza  a  rendeletet. 
Elkészítése  nem  kis  feladat.  Elmondja,  hogy  négy  irányból,  különböző  területekről  kért 
adatszolgáltatást a munka elkezdéséhez. A településre körülbelül 15 alkalommal jött le fotózni a 
kézikönyv  tartalmi  feltöltése  érdekében.  Jelenlegi  hivatalos  információk  szerint  a  településképi 
arculati kézikönyv elkészítésének határideje 2017. október 1. napja, de legfrissebb tudomása szerint 
ezt  december 31. napjáig fogják eltolni. A valóban alapos, lakossági véleményeket, igényeket is 
tartalmazó munka elkészítése miatt bízik a határidő meghosszabbításában.  
Elmondja,  hogy  március  eleje  óta  folyamatosan  fórumokon  vesz  részt,  melyeken  oktatják  a 
kézikönyv jó elkészítését, hiszen ez mindannyiunk számára újdonság. Lényege, hogy sok fotóval 
szemléltesse a település arculatát. A rossz példákat nem, csak jó példákkal szabad bemutatni, ezzel 
ösztönözni a fejlődést. Az arculati kézikönyvben szereplő tartalom nem kötelező, csak ajánlás. A 
kötelező érvényű kikötéseket a kapcsolódó rendelet fogja tartalmazni. A kézikönyv szerkezetileg hét 
törvény által előírt fejezetből épül fel. 

(Diabemutatóval szemlélteti az elkészített településképi arculati kézikönyv tartalmát.)

Kiszelovics  Ildikó: a  bemutatót  követően  tájékoztat,  hogy  ez  egy  nyers  anyag,  melyet  a  saját 
szemszögéből  látva  készített.  Elfogadás  előtt  várja  a  további  ötleteket,  módosító  javaslatokat. 



Emellett  elmondja,  hogy  kézikönyvet  annak  elfogadását  követően  a  jövőben  is  folyamatosan 
fejleszteni  kell.  Lehetőség  van  benne  fotókat  cserélni  és  tartalmat  bővíteni  egyaránt.  Saját 
észrevételeként  javasolja  a  helyi  temető  egy  részét  helyi  védettség  alá  helyezni  -  a  régi  sírok 
területén  -  mivel  már  nagyon  ritkán  lehet  ilyen  sírokat  látni.  Továbbá  elmondja,  hogy  most 
lehetőség van további területek helyi védettség alá helyezésére, vagy akár kivenni belőle.  Helyi 
védettség alá helyezni akár magántulajdonú ingatlanokat is lehet. 
Összefoglalásként elmondja, hogy a meglévő Helyi Építési Szabályzat azokat a szabályokat fekteti 
le, hogy mit és hová építhetnek, ezzel szemben a készülőben lévő Településképi rendelet azt fogja 
meghatározni, hogy milyet. 
A településképi arculati kézikönyv lakossági véleményezését, majd a módosított változat képviselő-
testület általi elfogadását követően további négy közigazgatási szerv fogja véleményezni - melyre 
21 napjuk lesz - ők szintén ajánlásokat fognak majd adni, melyről - azok kézhezvételét követően - 
részletesen be fog számolni. 
Addig is megköszöni a figyelmet. 

Szarvák Imre: köszöni az előadást. Elmondja, hogy a bemutatott kézikönyv alapnak nagyon jó, de 
elfogadás előtt még több területen lesz szükséges módosítani és kiegészíteni. A megjelentektől kéri, 
hogy gyűjtsék a javaslataikat, ötleteiket. A következő Képviselő-testületen javasolja újra tárgyalni 
az előterjesztést.

Előterjesztés a településképi rendelet-tervezet megtárgyalásáról

Szarvák Imre: tekintettel arra, hogy a településképi rendelet a településképi arculati kézikönyvre 
épül,  mely  még  befejezetlen  állapotú,  javasolja  a  kapcsolódó  rendelet-tervezet  megtárgyalását 
elhalasztani.  Kiszelovics  Ildikó  településrendező  tervezőnek  megköszöni  a  Képviselő-testületi 
ülésen való részvételt és a tanulmányról készített bemutatót. 
Öt perc szünet megtartását rendeli el. 

(Szünet után.)

Kiszelovics Ildikó elhagyta az üléstermet.

[2. napirendi pont]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: ismételten köszönti a Képviselő-testületi ülésen megjelent képviselő urat. A mai két 
ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatója helyett átadja a szót 
Pócs Jánosnak. 

Pócs  János: tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket,  köszöni  a  szót  polgármester  úrnak.  Elmondja, 
hogy igyekszik minden hozzá tartozó húsz település Képviselő-testületi ülésén megjelenni, de ez a 
szoros időbeosztásával sokszor nem összeegyeztethető feladat. Talán most első alkalommal vesz 
részt a jászalsószentgyörgyi Képviselő-testület ülésén, melyet mindenképpen vegyenek előnynek, 
hiszen ez azt jelenti, hogy az itteni munkában nincs probléma. Az önkormányzat javára legyen írva, 
hogy kritikai észrevételt most sem tud megfogalmazni. A többi településsel ellentétben - melyek 
közül sokan több fontos pályázati lehetőségeket elmulasztottak már - elismeri és pozitívan értékeli a 
helyi önkormányzat hozzáállását, fáradhatatlanságát, a polgármester és a jegyző munkáját, melyet 
lehetőségeihez  mérten  mindig  támogat.  Várja  a  véleményeket,  észrevételeket,  javaslatokat  és 
kérdéseket, vagy akár a kritikákat is. 

Kátai Lajos: a település temetőjében lévő ravatalozó épületének felújítását tervezi az önkormányzat. 



Sajnos saját forrás hiányában egy jótékonysági rendezvény megtartásával szeretnénk adományokból 
összegyűjteni a felújításhoz szükséges összeg egy részét. Érdeklődik, hogy képviselő úr lát-e esélyt 
valami kapcsolódó pályázat jövőbeni kiírására? 

Pócs  János: sajnos  nem tud  ilyen  lehetőségről,  viszont  Jászapáti  példáját  szívesen  megossza  , 
ugyanis  polgármestersége  idején  hasonló  kezdeményezést  indítottak  a  ravatalozó  felújítására. 
Összességében  a  teljes  forrásszükséglet  1/3  részét  sikerült  adományokból  összegyűjteni. 
Amennyiben igényt tartanak rá, szívesen segít például Mága Zoltán hegedűművész elérhetőségének 
továbbításában. 

Dr. Kovács Kornél: a napelempark pályázatokkal kapcsolatban érdeklődik. Lesz-e még megnyitva 
pályázati lehetőség az önkormányzatok számára?

Pócs  János:  sajnálattal  értesült  róla,  hogy  a  korábban  meghirdetett  pályázati  lehetőséget 
visszavonták és állami irányítás alá vették, ezt követően központilag kerültek meghatározásra azok 
a területek,  települések,  melyekben megvalósításra  kerülnek a  napelempark kiépítésére  irányuló 
beruházások.  Jelenleg  nincs  tudomása  róla,  hogy  a  jövőben  újra  lenne  ilyen  irányú  pályázati 
lehetőség. 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e további kérdés, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, megköszöni 
képviselő úrnak a rendelkezésre állást, majd szavazásra bocsátja az elhangzottakat. 

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:

93/2017. (VIII.10.) 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

Pócs János elhagyta az üléstermet.

[3. napirendi pont]

Előterjesztés az új generációval, a tradicionális mezőgazdasági/vidéki értékek megőrzéséért 
című  pályázat  benyújtásáról  a  "LEADER-  Helyi  Akciócsoportok  együttműködési 
tevékenységeinek  előkészítése  és  megvalósítása"  című  VP6-19.3.1-17  kódszámú  felhívás 
keretében

Szarvák  Imre: ismerteti  a  pályázati  felhívásban  foglaltakat.  Elmondja,  hogy  az  önkormányzat 
Leader  együttműködés  keretében  pályázatot  kíván  benyújtani  Jászboldogháza  Községi 
Önkormányzattal,  Szászberek  Sportegyesülettel,  valamint  Jászapáti  JKHK  Egyesülettel  közös 
konzorciumban.  A  helyben,  pályázatból  finanszírozni  kívánt  fejlesztés  a  meglévő  vízibivaly 
rezervátum melletti önkormányzati ingatlanon egy vízibivaly múzeum kialakítása. A pályázat 85 



százalékos támogatottságú, a teljes megvalósításhoz szükséges fennmaradó 15 százalék önerőt az 
önkormányzatnak jövőévi költségvetéséből kell biztosítania. Megkérdezi, támogatható-e a 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:

94/2017. (VIII.10.) KT határozat 

Új generációval, a tradicionális mezőgazdasági/vidéki értékek megőrzéséért című pályázat 
benyújtásáról  a  "LEADER-  Helyi  Akciócsoportok  együttműködési  tevékenységeinek  
előkészítése és megvalósítása" című VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívás keretében

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új generációval, a tradicionális 
mezőgazdasági/vidéki  értékek  megőrzéséért  címmel,  konzorciumi  tagként  pályázatot  nyújt  be  a 
"LEADER-  Helyi  Akciócsoportok  együttműködési  tevékenységeinek  előkészítése  és 
megvalósítása"  VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívás keretében.
A pályázat  megvalósításához  szükséges  legalább  15  % mértékű  önerőt  a  Képviselő-testület  az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja. 

Határidő: 2017. szeptember 4.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) JKHK Egyesület- konzorcium vezető, Jászapáti
3.) Jászboldogháza Községi Önkormányzat - konzorciumi tag 
4.) Szászberek Sportegyesület- konzorciumi tag 
5.) Irattár, Helyben

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

       Szarvák Imre      dr. Kovács Kornél
       polgármester               jegyző

  Jakusné Vámos Mária              Kátai Lajos
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
 jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő


