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

16/2017

A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án megtartott 
ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak 

mutatója.

  98/2017 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról
  99/2017 Napirend elfogadásáról
100/2017 Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016/2017. 

nevelési évének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
101/2017 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
102/2017 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetésének 

alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
12/2017. (IX.29.) Önkormányzati Rendelet 

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

103/2017 Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról
104/2017 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a "Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 

ASP központhoz való csatlakozása" című projekt eszközbeszerzéseire vonatkozóan
13/2017. (IX.29.) Önkormányzati Rendelet 

A  helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok 
számáról

14/2017. (IX.29.) Önkormányzati Rendelet 
Jászalsószentgyörgy község  helyi  építési  szabályzatáról  szóló  19/2011.  (XII.01.)  
számú önkormányzati rendelet módosításáról



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 2017. szeptember 
28-án, a Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) földszinti nagytermében 
megtartott ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó,
Dömők Istvánné,
Gál Zoltán,
Jakusné Vámos Mária,
Kátai Lajos önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Vigh Miklós,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Tarnai Mihály iskolaigazgató,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket a képviselő-testületi ülésen. Külön köszönti Tarnai Mihály 
iskolaigazgató urat.  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Koczka László képviselő előzetesen 
jelezte, hogy késve fog érkezni az ülésre. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők Istvánné és Gál Zoltán 
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:

98/2017. (IX.28.) 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: ismerteti  a  meghívóban szereplő  napirendi  pontokat.  Napirend kiegészítésre  tesz 
javaslatot  "a helyi  népszavazás  kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról"  szóló 
rendelet-tervezet  megtárgyalására,  továbbá javasolja  a  két  ülés  között  tett  intézkedésekről  szóló 
beszámoló,  valamint  az Általános  iskola  2016/2017.  nevelési  évéről  szóló beszámoló  napirendi 
pontok cseréjét. Megkérdezi van-e más javaslat napirend kiegészítésére? Mivel jelentkezőt nem lát, 
kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Beszámoló  a  Szent  György  Katolikus  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola 
2016/2017. nevelési évének tevékenységéről

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Tájékoztató Jászalsószentgyörgy Községi  Önkormányzat  2017. I.  félévi  költségvetésének 

alakulásáról
 Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 Előterjesztés  csatlakozásról  a  2018.  évre  kiírt  Bursa  Hungarica  felsőoktatási 



ösztöndíjpályázathoz
 Előterjesztés  ajánlatok  elbírálásáról  a  "Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  ASP 

központhoz való csatlakozása" című projekt eszközbeszerzéseire vonatkozóan
 Előterjesztés  a  helyi  népszavazás  kezdeményezéséhez szükséges  számú választópolgárok 

számáról szóló rendelet elfogadásáról
 Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy  község  helyi  építési  szabályzatáról  szóló  19/2011. 

(XII.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Zárt ülésen:

 Előterjesztés lakossági kérelemről
 Előterjesztés ingatlanok vételre történő felajánlásáról

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:

99/2017. (IX.28.) 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]

Beszámoló  a  Szent  György  Katolikus  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola 
2016/2017. nevelési évének tevékenységéről

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy idén ötödik éve, hogy a helyi általános iskola átkerült az Egyház 
fenntartása alá. A tapasztalatok alapján a Képviselő-testület szándéka - mellyel az iskola átadása 
mellett  döntött  -  megvalósulni  látszik.  Az  előzetesen  kiküldött  beszámoló  ismertetésére  felkéri 
igazgató urat.

Tarnai  Mihály: köszönti  a  megjelenteket,  köszöni  a  szót.  Elmondja,  hogy  az  elmúlt  években 
elmaradt az iskola beszámolója az önkormányzat felé, azonban szeretné ha a régi jó kapcsolat újra 
erősödne és az önkormányzat képviselői ismét beleláthatnának az iskola életébe. Véleménye szerint 
a kitűzött legfontosabb cél folyamatosan teljesül, "nem halt bele senki" az átállásba. Tapasztalat a 
dolgozókkal  kommunikálva,  hogy  sokkal  biztosabb  a  jelenlegi  helyzet.  Az  iskolánk  mintegy 
szigetként működik az alsó-jászságban. Pozitív dolog, hogy a fenntartóváltás miatt nem indult meg 
az elvándorlás a településen a diákok körében, ez a jó színvonalú oktatásnak is köszönhető. 

Szarvák Imre: pozitívan értékeli,  hogy egy sportos iskolát  tudhatnak magukénak a szentgyörgyi 
gyerekek műfüves focipályával, felszerelt tornateremmel és ingyenes lovasoktatással. Véleménye 
szerint még a gyakorlati tapasztalatok megszerzése területén van hová fejlődni. Az önkormányzat 
igyekszik biztosítani a feltételeket a gyakorlati ismeretek megszerzéséhez. Elmondja, hogy a jövő 
évben egy ipartörténeti múzeum átadását és megnyitását tervezi, mely épületének három szobája 
három  különböző  régi  mesterség  bemutatását  szemléltetné.  A  múzeumban  a  gyerekeknek 



lehetőségük  nyílik  majd  technika  órák  keretein  belül  megismerni  és  akár  elsajátítani  ezeket  a 
mesterségeket. 
Másik  javaslata  a  gyakorlati  oktatás  terén,  hogy az  iskola  létesítsen  saját  konyhakertet,  amit  a 
diákok maguk művelnének, iskolánk ezzel is több lehetne a környékbeli iskolától. 
Néhány szót szól az egyre szorosabb lengyel testvérvárosi kapcsolatokról: már második éve, hogy 
elkezdődtek az iskoláink közötti táborozások. A nyári szünet előtti utolsó héten 20 helyi általános 
iskolás gyerek látogatott ki Gmina Tarnów testvérvárosunkba, 17 lengyel gyerekek pedig múlthéten 
táborozott  nálunk,  akik  egy  mini  lovastáborban  vehettek  részt.  A jövőre  nézve  is  kívánja  a  jó 
kapcsolat megtartását és további erősítését az iskolák vezetése között. 

Tarnai Mihály: tájékoztat, hogy az idén beiskoláztak egy technika tanárt, de az iskolában még nincs 
kialakítva az épületben technika terem. Dolgoznak rajta. 
Köszönettel  veszi  polgármester  úr  javaslatait.  A konyhakert  kialakításának  terve  már  korábban 
felmerült, beépítésre került a 2017/2018. évi tantervbe. Ezúton szeretné megragadni az alkalmat és 
az  önkormányzat  segítségét  kérni  a  tornaterem  mögötti  füves  terep  őszi  szántási  munkáinak 
elvégzéséhez annak érdekében, hogy jövőre már saját konyhakertet tudjanak művelni a gyerekek. 
A beszámolója harmadik oldalán lévő mutatószámokra hívja fel a figyelmet, mely szerint az elmúlt 
években jelentősen nőtt a szentgyörgyre bejáró diákok száma. Még jásztelekről is járnak át diákok 
annak ellenére, hogy Jászberény közelebb lenne a bejárás, mindennapos buszozás tekintetéből. Ez 
mindenképpen pozitív visszajelzése annak, hogy jó az iskolánk. Büszke az iskola tantestületére is, 
hiszen egy összetartó csapatként igyekeznek folyamatosan fejlődni  és a mindennapos kihívások 
ellenére próbálják munkájukból a maximumot kihozni. 

Szarvák  Imre: elismeri  a  bemutatott  eredményeket.  Mindannyiuk  nevében  tájékoztat,  hogy  az 
önkormányzat az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is megpróbálja mindenben támogatni az iskola 
fejlődését. 

Tarnai  Mihály: köszöni  a  segítséget  és  az  eddigi  jó  együttműködést  az  önkormányzatnak,  a 
Képviselő-testületnek. 

Dömők Istvánné: gratulál az elért eredményekhez, további jó munkát kíván.

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

Tájékoztató Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetésének 
alakulásárólKözségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

100/2017. (IX.28.) KT határozat 

Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016/2017. 
nevelési évének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szent  György  Katolikus 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016/2017. nevelési évének tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Tarnai Mihály - SzGyKI igazgató, Helyben Rákóczi út 1.



3.) Irattár, Helyben

(Tarnai Mihály elhagyta az üléstermet.)

[2. napirendi pont]

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák  Imre:  arról  tájékoztat,  hogy  az  elmúlt  hetekben  két  belterületi  terület  dózeros 
tereprendezésére,  rehabilitációjára került  sor,  ezek a  lőtér  és  az Arany János út  végén található 
összesen 1,5 hektár nagyságú területek. Régóta indokolt volt a munkálatok elvégzése, így ma már a 
vízibivaly rezervátum környezetében is rendezett kép fogadhatja a látogatókat. 
Néhány  szóban  tájékoztat  az  egyre  erősödő  lengyel-magyar  testvérkapcsolatokról:  szeptember 
elején a helyi Tűzoltó Egyesület tagjai tettek eleget a Gmina Tarnów tűzoltóinak meghívásának, 4 
napot  töltöttek  Lengyelországban.  A múlt  héten  az  iskolák  közötti  kapcsolatépítés  keretében 
fogadtunk 17 fős lengyel diákcsapatot a Vadas Vendégházban.  Bízik benne, hogy a jó barátság még 
hosszú ideig fennmarad a két település között. 
Meghívását  tolmácsolja  a  jelenlévők  felé  a  holnap  délután  16  órakor  megrendezésre  kerülő 
Települési  Polgármesterek  XXV.  Labdarúgó  Találkozójára,  mely  eseménynek  idén 
Jászalsószentgyörgy  ad  otthont  az  iskolaudvaron  lévő  műfüves  futballpályán.  A rendezvényre 
szeretettel vár minden érdeklődőt. 
Megkérdezi,  hogy van-e valakinek kérdése,  észrevétele  az elhangzottakkal  kapcsolatban? Mivel 
jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

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

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

101/2017. (IX.28.) 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

[3. napirendi pont]

Tájékoztató  Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2017.  I.  félévi  költségvetésének 
alakulásáról

Szarvák  Imre:  ismerteti  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Megkérdezi,  van-e  valakinek  kérdése, 
észrevétele?

Dömők  Istvánné: tájékoztat,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  tárgyalta  az  előterjesztést,  a 
tájékoztató tartalmát elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 



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

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

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

102/2017. (IX.28.) KT határozat 

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  2017.  I.  félévi  költségvetésének  alakulásáról  szóló 
beszámoló elfogadásáról 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. I. félévi 
költségvetésének alakulásáról szóló beszámolót elfogadta. 

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

[4. napirendi pont]

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

Szarvák Imre: ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat. Elmondja, hogy a rendelet módosításra 
az időközben módosult előirányzatok átvezetése miatt van szükség. Az önkormányzat költségvetési 
támogatást  kapott  a  bölcsődei  gondozásra,  a  településképi  arculati  kézikönyv elkészítésére  és  a 
gyermekek létszámának módosulása miatt a nyári gyermekétkeztetésre. Arról tájékoztat, hogy az 
önkormányzat költségvetési hiánya jelenleg 9 millió forint. Reményei szerint a jövő év költségvetés 
tekintetében az ideinél kedvezőbben fog alakulni. Megkérdezi, van-e kérdés?

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a rendelet-tervezetben foglaltakat, tartalmát 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

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

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

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

12/2017. (IX.29.) Önkormányzati Rendelet 

Az  Önkormányzat  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2017.  (II.17.)  számú  
önkormányzati rendelet módosításáról
(A 12/2017. (IX.29.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[5. napirendi pont]

Előterjesztés  csatlakozásról  a  2018.  évre  kiírt  Bursa  Hungarica  felsőoktatási 



ösztöndíjpályázathoz

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben és a pályázati felhívásban foglaltakat. Elmondja, hogy 
az önkormányzat 2017. évben 870.000.- Ft-tal csatlakozott a Bursa Hungarica pályázathoz. Javaslja, 
hogy az önkormányzat a nehéz gazdasági körülmények ellenére ebben az évben is csatlakozzon az 
ösztöndíj  rendszerhez,  tegye közzé a pályázati  kiírást  és biztosítsa a jövő évi költségvetésben a 
támogatás összegét. A korábbi évek növekvő tendenciáit figyelembe véve 2018. évre 900.000.- Ft 
előirányzat  tervezését  javasolja.  Megkérdezi,  van-e  más  vélemény?  Mivel  jelentkezőt  nem lát, 
szavazásra bocsátja.

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

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

103/2017. (IX.28.) KT határozat 

Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  csatlakozási 
szándékát a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

Felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a „Csatlakozási nyilatkozat” aláírására és megküldésére.

Az önkormányzat  képviselő-testülete  a  Pályázati  kiírást  („A” típusú  és  „B” típusú)  a  mellékelt 
tartalommal 2017. október 3-án közzéteszi.

A pályázatok támogatására a 2018. évi  költségvetésben 900.000,-  Ft,  azaz kilencszázezer forint 
előirányzat tervezését kell biztosítani.

Határidő: mellékletben foglaltak szerint.
Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
2.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Budapest
3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Irattár, Helyben

[6. napirendi pont]

Előterjesztés  ajánlatok  elbírálásáról  a  "Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  ASP 
központhoz való csatlakozása" című projekt eszközbeszerzéseire vonatkozóan

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy  a Miniszterelnökség által 
kiadott  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  Csatlakozási  konstrukció  az  önkormányzati  ASO  rendszer 
országos kiterjesztéséhez című felhívás alapján "Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat ASP 
központhoz való csatlakozása címen 7 millió forint összegű, 100 százalékos intenzitású pályázatot 
nyert.  Ismerteti  a  projekthez  kapcsolódó számítógép és  eszközbeszerzésre  bekért  árajánlatokat,. 
Megállapítható, hogy a Win Investor Vállalkozásfejlesztési Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot, br. 
3.150.000.- Ft összegben, javasolja elfogadni ajánlatukat. Megkérdezi van-e más vélemény?
Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta az előterjesztésben foglaltakat,  tartalmát 



elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

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

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

104/2017. (IX.28.) KT határozat 

Nyertes  ajánlattevő  kiválasztásáról  a  "Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  ASP  
központhoz való csatlakozása" című projekt eszközbeszerzéseire vonatkozóan

A „Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat ASP központhoz  való  csatlakozása”  című, 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00940  azonosítószámú  projekt  megvalósítási  szakaszában 
eszközök beszerzésére alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:

-  az  1.  legkedvezőbb  ajánlatot  adta  a  Win Investor  Vállalkozásfejlesztési  Zrt.   (5000 Szolnok, 
Kolozsvári út 3.) Ajánlata: br. 3.150.000.- Ft
-  az 2. legkedvezőbb ajánlatot adta Kerekes András e.v. (5000 Szolnok, Botár Imre út 4. 9/76.) 
Ajánlata: br. 3.307.080.- Ft
-  az  3.  legkedvezőbb  ajánlatot  adta  a  NetAid  Kft.  (2120  Dunakeszi,  Szent  István  utca  31/B.) 
Ajánlata: br. 3.622.370.- Ft

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés aláírására 
az  eszközök  beszerzésére  vonatkozóan  1.  legkedvezőbb  ajánlatot  adó  Win  Investor 
Vállalkozásfejlesztési Zr.t-vel  (5000 Szolnok, Kolozsvári út 3.)

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2017. október 15.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Win Investor Vállalkozásfejlesztési Zrt., Szolnok
4.) Kerekes András e.v., Szolnok
5.) NetAid Kft., Dunakeszi
6.) Pénzügy, Helyben
7.) Irattár, Helyben

[7. napirendi pont]

Előterjesztés  a  helyi  népszavazás  kezdeményezéséhez  szükséges  számú  választópolgárok 
számáról szóló rendelet elfogadásáról

Szarvák  Imre: ismerteti  a  rendelet-tervezetben  foglaltakat.  Tájékoztat,  hogy  a  2013.  évi 
CCXXXVIII. törvény hivatkozásai miatt új jogszabályi hivatkozást kell a rendeletben elfogadni. A 
rendelet-tervezet elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti az eddig hatályos, helyi népszavazásról 
és népi kezdeményezésről szóló 10/2005. (VIII.29.) számú önkormányzati rendelet. Megkérdezi, 
van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 



elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

13/2017. (IX.29.) Önkormányzati Rendelet 

A  helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
(A 13/2017. (IX.29.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

[8. napirendi pont]

Előterjesztés  Jászalsószentgyörgy község helyi építési szabályzatáról szóló 19/2011. (XII.01.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy a település külterületén a kertes mezőgazdasági területben lakóépület 
építésre  vonatkozó tiltás törlésére,  a lakóépület építési  lehetőségének szabályozására,  a hírközlő 
torony  elhelyezésére  vonatkozó  tilalom  törlésére  és  elhelyezésének  szabályozása  irányuló 
településrendezési terv módosítás véleményezési eljárása lezárult, melynek következtében a helyi 
építési szabályzatról szóló rendelet módosítása vált szükségessé. Ismerteti a rendelet-tervezetben 
foglaltakat. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat 

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

14/2017. (IX.29.) Önkormányzati Rendelet 

Jászalsószentgyörgy község helyi építési szabályzatáról szóló 19/2011. (XII.01.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról
(A 14/2017. (IX.29.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.)

Szarvák Imre:  a  napirendi  pontok megtárgyalását  5  perc  szünetet  követően zárt  ülés  keretében 
folytatja.

       Szarvák Imre      dr. Kovács Kornél
       polgármester               jegyző

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


