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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 23-án megtartott  

ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak  

 

mutatója. 

 

 

 

108/2017 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

109/2017 Napirend elfogadásáról 

110/2017 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

111/2017 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos 

feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási 

rendszer átalakításáról 

112/2017 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 3. függelékének az önkormányzati kormányzati funkciók 

módosítására 

15/2017. (XI.24.) Önkormányzati Rendelet  

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági 

feltételeiről 

16/2017. (XI.24.) Önkormányzati Rendelet  

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

 önkormányzati rendelet módosításáról 

113/2017 Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

114/2017 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2018. évi koncepciójának 

elfogadásáról 

17/2017. (XI.24.) Önkormányzati Rendelet  

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

  



Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

november 23-án, a Polgármesteri Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) földszinti 

nagytermében megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak:  Szarvák Imre polgármester, 

   Feketéné Laczlavik Ildikó, 

   Gál Zoltán, 

   Jakusné Vámos Mária, 

   Kátai Lajos, 

Koczka László önkormányzati képviselők, 

   dr. Kovács Kornél jegyző, 

   Vigh Miklós bizottsági tag, 

   Ádám Andrásné, 

   Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Szarvák Imre: Köszönti a megjelenteket a képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes. Dömők Istvánné képviselő asszony előzetesen jelezte távolmaradásának okát. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gál Zoltán és Kátai Lajos 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: 

 

108/2017. (XI.23.) KT határozat  

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Gál Zoltán 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. Javasolja a napirendre venni 

az 5/2015. (II.27.) számú, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

rendelet-módosításról szóló előterjesztést. Megkérdezi van-e valakinek további javaslata 

napirend kiegészítésre? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak 

szerint: 

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos 

feladatok teljesítéséről  

 Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 3. függelékének az önkormányzati kormányzati funkciók módosításáról 

 Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági 

feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 



 Tájékoztató Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. I-III. negyedéves 

költségvetésének alakulásáról 

 Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési 

koncepciójáról 

 Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Zárt ülésen: 

 Előterjesztés első lakáshoz jutók kérelméről 

 Előterjesztés Bursa Hungarica kérelmek elbírálásáról 

 Előterjesztés lakossági kérelmekről 

 
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: 

 

109/2017. (XI.23.) 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 

 

Szarvák Imre: arról tájékoztat, hogy az a múlthéten a Belügyminisztériumhoz kapott meghívást, 

ahol egy miniszteri elismerő oklevelet vehetett át a közfoglalkoztatási programok 

megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréséül. A díjat dr. Hoffmann 

Imre a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság vezetője, valamint Pogácsás 

Tibor önkormányzati államtitkár adták át. A kitüntetés mellé 7.000.000 Ft összegű vissza nem 

térítendő támogatást is kapott az önkormányzat, melyet a helyi sajátosságokra épülő egyedi 

közfoglalkoztatási mintaprogramunk fejlesztésére fordítunk. Egyik része a mintegy 2 millió 

forint összegű napelemes rendszer kiépítése a lovarda épületén, mely beruházásnak 

köszönhetően a napelemek teljesen ki fogják szolgálni a létesítmény energiaigényét, ezzel sokat 

tudunk spórolni a rezsiköltségeken. A fennmaradó 5 millió forinton egy bobcat munkagép 

beszerzését tervezzük, melynek a takarmányok rakodásán kívül hasznát vehetjük különböző 

egyéb önkormányzati feladatok ellátásánál is.  

Másik jó hírként arról tájékoztat, hogy a Könyvtár energetikai korszerűsítésére a TOP keretében 

elnyert összegen kívül egy másik pályázaton – több településsel közösen benyújtva – is nyert 

az önkormányzat 3 millió forintot az épület teljes aljzatbeton felújítására.  

Elmondja, hogy az elmúlt ülést követően ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Jászladányi 

Rendőrőrsön a szökőkút megrongálódása miatt. Kéri, hogy bárki, aki konkrét információkkal 



rendelkezik ezügyben, tegye meg vallomását a rendőrségen.  

Tájékoztat, hogy a november 11-én helyi civil csapat kezdeményezésével és szervezésével, 

önkormányzati támogatással (rendezvénysátor és mobil wc-k helyszíni biztosítása) 

megrendezésre került az I. Töltöttkáposzta Fesztivál a Nyár úton.  Elmondja, hogy zsűritagként 

maga is részt vett a családias hangulatú eseményen, ahol tíz helyi és tíz vidéki csapat mérte 

össze főzőtudását.  

Két ülés között események között kiemeli, hogy november 21-én részt vett a Jászberényi 

Foglalkoztatási Osztály által a 2018. évi közfoglalkoztatási programok tervezése kapcsán tartott 

tájékoztató fórumon, ahol sok érdekes és hasznos információval gazdagodott. Megtudta 

például, hogy hatalmas munkaerőhiány lépett fel a Jászságban, melyet külföldi munkavállalók 

bevonásával próbálnak pótolni. Megdöbbentő, hogy Szolnok megyében jelenleg 1828 külföldi 

munkavállalót alkalmaznak, akik főként Szerbiából, Ukrajnából és Romániából érkeztek. Ami 

még figyelemre méltóbb, hogy ebből 1805 külföldi dolgozik csak a Jászságban. Ennek oka, 

hogy mintegy 1000 fő közfoglalkoztatott van a 18 jászsági településen és emellett 2300 fő 

regisztrált munkanélküli. Az összesen 3300 fő országos viszonylatban ugyan kevésnek számít. 

Véleménye szerint ösztönözni kell azt, hogy a közfoglalkoztatottak közül minél többen 

menjenek az elsődleges munkaerőpiacra dolgozni. Megjegyezni kívánja, hogy szentgyörgyön 

már néhány hónapja megindult egyfajta elvándorlási hullám, aminek örülni kell. Jelenleg a 60 

fős közfoglalkoztatási keret sem tudjuk feltölteni, az átlag létszám 54-56 fő között mozog. 

Ennek függvényében a jövőévre körülbelül 40 fő foglalkoztatását tervezi.  

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra 

bocsátja a tájékoztatót.  

 
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: 

 

110/2017. (XI.23.) 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] 

 

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos 

feladatok teljesítéséről  

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel a 

határozati javaslattal kapcsolatban? 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: 

 

111/2017. (XI.23.) KT határozat  

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok 

teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer 

átalakításáról 

I. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 

feladatok hatékony ellátása érdekében felhatalmazza a REGIO-KOM Térségi Kommunális 

Szolgáltató Társulást, hogy átruházott hatáskörben eljárva 

1  a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító – közös tulajdonú – üzletrészt szerezzen, a     

Társulás képviselője az üzletrész-adásvételi szerződést megkösse, 

2 a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására 

hivatott jogügyletet létrehozza és mindazon további szükséges intézkedéseket 

megtegye, vagy azok megtételére másnak meghatalmazást adjon, melyek ahhoz 

szükségesek, hogy a cégadat-változásokat az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe 

bejegyezze, 

3 a Társulás képviselője a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és az azzal 

egy okiratba foglalt, a Ht. 37/B. § szerint az önkormányzat részvételével működő 

Társulás tulajdonában álló hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, 

vagyonelemek üzemeltetéséhez szükséges vagyonkezelési szerződést a Szelektív 

Nonprofit Kft.-vel megkösse, 

4 az önkormányzat tulajdonában álló és a Ht. 37/B. § hatálya alá tartozó vagyon 

vonatkozásában a vagyonkezelési szerződést a Közszolgáltatóval megkösse. 

II. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 

feladatok hatékony ellátása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a részesedése mellett 

működő gazdasági társaság a Szelektív Nonprofit Kft-ben részesedést szerezzen és 

felhatalmazza a vezető tisztségviselőt, hogy a részesedésszerzéshez szükséges 

jogügyleteket dokumentáló okiratokat aláírja.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Erről értesül: 1.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

2.) Szarvák Imre polgármester, H. 

3.) Képviselő-testület tagjai, H. 

4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya, H. 

5.) Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály,  H. 

6.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás  

 

 

[3. napirendi pont] 

 

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 3. függelékének az önkormányzati kormányzati funkciók módosításáról 

 



Szarvák Imre: tájékoztat, hogy az SzMSz 3. függelék módosításának oka formai 

követelményeknek való megfelelés. Az önkormányzati tevékenységek közé fel kell venni az 

uniós pályázatokkal kapcsolatos tevékenységeket, csak így lehet rá könyvelni állami 

támogatást, bevételt. Megkérdezi van-e valakinek kérdése? 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: 

 

112/2017. (XI.23.) KT határozat  

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

3. függelékének az önkormányzati kormányzati funkciók módosítására 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete 3. 

függeléke helyébe az alábbi 3. függelék lép: 

 

 „3. Függelék a 10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati 

funkciók szerinti besorolása: 

 

          Kormányzati   Kormányzati funkció elnevezése 

 funkció kódja 

 

 011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

 013320            Köztemető-fenntartás és- működtetés 

 013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

         013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

041110            Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041140            Területfejlesztés igazgatása 

041232 Start - munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Országos közfoglalkoztatási program 

042130  Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

042360 Halászat, haltenyésztés 

045120            Út, autópálya építése, 

045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045161            Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

047410   Ár-belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység 

047320            Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

062020            Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

064010            Közvilágítás, 

066010   Zöldterület kezelés 

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 



072111  Háziorvosi alapellátás 

072112            Háziorvosi ügyeleti ellátás, 

072311            Fogorvosi alapellátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, 

081030            Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044  Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092  Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása  

082094  Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083030            Egyéb kiadói tevékenység, 

 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

086090  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

104037            Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106010            Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020   Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051   Szociális étkeztetés 

107052  Házi segítségnyújtás 

107080            Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

.................................................... 

 

Határozatról értesülnek:               1) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                                        2) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

                                        3) Magyar Államkincstár JNSZ M-i Igazgatóság, Szolnok    

                                        4) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 

                                        5) Irattár, Helyben 

 

 

[4. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági 

feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy az önkormányzat 2.806.700.- Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatásban részesült, melyből 884 mázsa barnakőszén vásárolható mázsánként nettó 500 Ft 

önerő mellett. Az önkormányzat megkötötte a szállítási szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó 

Ormosszén Zrt-vel, akik 25 kg-os zsákos kiszerelésben, 1 tonnás raklapon szállítják le a 

megrendelt, összesen 1000 mázsa szenet. 

A kacsolódó, szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelet az előző évekhez hasonlóan határozza meg a szociális rászorultság 

szabályait és az igénylés részletes feltételeit. Ismerteti a rendelet-tervezetet. Megkérdezi, van-

e kérdés, hozzászólás? 

 

Jakusné Vámos Mária: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta 

a rendelet-tervezetet, tartalmát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

Koczka László: érdeklődik, hogy mikor kezdődne el az adományszén kiosztása? 

 

Szarvák Imre: tekintettel arra, hogy a benyújtási határidő december 6. napja, azt követően a 



Pénzügyi Bizottság ülésén dönt a támogatások elosztásáról és még Karácsony előtt tervezi az 

adományszén kiszállításának megkezdését. Mivel más hozzászólás nem érkezett, szavazásra 

bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

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: 

15/2017. (XI.24.) Önkormányzati Rendelet  

 

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági 

feltételeiről 

 (A 15/2017. (XI.24.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) 

 

 

[5. napirendi pont] 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy átcsoportosításokkal, 

terv-tényadatok összefésülésével az önkormányzat előző költségvetési rendeletében 

megállapított 9.064.032 Ft összegű működési hiányt sikerült eltüntetni. Megkérdezi, van-e 

kérdés, hozzászólás? 

 

Kátai Lajos: tájékoztat, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta a rendelet-módosításról 

szóló előterjesztést, tartalmát elfogadásra javasolja.  

 

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: 

 

16/2017. (XI.24.) Önkormányzati Rendelet  

 

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

 önkormányzati rendelet módosításáról 

 (A 16/2017. (XI.24.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) 

 
 

[6. napirendi pont] 

 

Tájékoztató Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. I-III. negyedéves 

költségvetésének alakulásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Elmondja, hogy a beszámoló január 1 és 

szeptember 30.-a közötti állapotot. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előzetesen kiküldött 



részletes beszámolóval kapcsolatban? 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: 

 

113/2017. (XI.23.) KT határozat  

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak 

szerint megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének három 

negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

                                               2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                                               3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

                                               4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok 

                                               5.) Irattár, Helyben 

 

 

[7. napirendi pont] 

 

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési 

koncepciójáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Elmondja, hogy az önkormányzat 

mozgástere a továbbra sem fog bővülni. A jövő év többnyire a nyertes projektek 

megvalósításáról fog szólni. A koncepciót a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Megkérdezi, van-e 

kérdés, 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: 

 

114/2017. (XI.23.) KT határozat  

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2018. évi koncepciójának elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak 

szerint megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját. 

Hozzájárul ahhoz, hogy a 2018. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján 

folytatódjanak.  

 



Felelős: Szarvák Imre polgármester, 

              dr..Kovács Kornél jegyző, 

              a költségvetési szervek vezetői 

Határidő: folyamatos a 2018. évi költségvetés készítése során  

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

                                               2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                                               3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

                                               4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok 

                                               5.) Irattár, Helyben   

 

[8. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Szarvák Imre: ismerteti a rendelet-tervezetben foglaltakat. Javasolja a szociális rendelet 9. §-

ában, az időseknek járó karácsonyi támogatás mértékét az eddigi 2.000 Ft-ról 3.000 Ft-ra 

módosítani. Megkérdezi van-e kérdés, más javaslat? 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: 

 

17/2017. (XI.24.) Önkormányzati Rendelet  

 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 (A 17/2017. (XI.24.) 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 

 

 

 

 

         Gál Zoltán        Kátai Lajos 

önkormányzati képviselő      önkormányzati képviselő 

 jegyzőkönyv-hitelesítő         jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


