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Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 

14-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, 

   Liptákné Kátai Tímea intézményvezető, 

   Dr. Tóth-Daru Péter, 

   Zsoldi Lajos bizottsági tagok, 

   Kalóné Csekő Adrienn, 

   Tóth Annamária védőnők, 

    Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető. 

 

 

 
Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket. Külön köszönti az előadókat. Megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes. Koczka László képviselő előzetesen jelezte, hogy késve fog érkezni. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gál Zoltán és Dömők Istvánné 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: 

 

123/2017. (XII.14.) 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. Javasolja a két ülés között 

tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztató cseréjét az óvodai, illetve a 

védőnői tevékenységekről szóló beszámolókkal. Az iparűzési adó mértékének mérsékléséről 

szóló napirendi pont megtárgyalását kéri levenni a mai napirendről, helyett „A közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott 

elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségének kizárásáról” szóló 12/2005. (X.18.) számú 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést kéri napirendre venni. 



Megkérdezi van-e más javaslat napirend kiegészítésére? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a 

napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

 Beszámoló a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2016/2017. évi nevelési 

évének tevékenységéről 

 Beszámoló a Védőnői szolgálat 2017. évi tevékenységéről Beszámoló a Védőnői 

szolgálat 2017. évi tevékenységéről 
 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 Beszámoló az Önkormányzat 2016. és 2017. évi adóügyi tevékenységéről 

 Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról 

 Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatáról 
 Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

 Előterjesztés nyilatkozat elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal hasznosításáról 

az MNV Zrt-vel kötött megállapodásnak megfelelően 
 Előterjesztés orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő díjazásának emeléséről 

 Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározott elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségének 

kizárásáról szóló 12/2005. (X.18.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
 Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról 

 
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: 

 

124/2017. (XII.14.) 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 Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2016/2017. évi nevelési évének 

tevékenységéről 

 

Szarvák Imre: köszönti Liptákné Kátai Tímea intézményvezető asszonyt. Megköszöni az 

alapos és részletes beszámolót. Ismerteti tartalmát. Megkérdezi, kívánja-e szóban kiegészíteni 

a leírtakat?  

 

Liptákné Kátai Tímea: üdvözli a megjelenteket. Köszöni a Képviselő-testülettől kapott bizalmat 

a kinevezése ügyében. Tájékoztat, hogy, a tárgyalt nevelési év beszámolóját május 31. napjáig 



az előző intézményvezető készítette, ő a június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakot 

jellemezte. Nem kívánja a beszámolót szóban kiegészíteni, viszont szívesen válaszol az 

esetleges felmerülő kérdésekre. 

 

Szarvák Imre: örömteli aktualitásokról számol be. A bölcsődei csoport számának 

megduplázásával, a szolgáltatás színvonalának növelésével a fiatalok szemszögéből kötődés 

alakulhat ki a településsel szemben, mely cél egyfajta „előremenekülés” a jövőt nézve. A szóban 

forgó projekt első fázisa, a napelemes rendszer kiépítése már a múlthónapban megvalósult, 

mellyel éves szinten több százezer forint áramszámlát tud megtakarítani az intézmény. Ezen 

kívül jövőre megújul a konyhája, a mosodája, a parkoló, a teraszok, illetve a csoportszobák is 

új berendezéseket kapnak. Büszke rá, hogy a mintegy 7 éve elkezdődött óvodafejlesztés 

programnak köszönhetően már ma is nyugodt szívvel ajánlhatja a jászalsószentgyörgyi 

Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézményt bárki számára. Megkérdezi van-e kérdés, más 

hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

 

(Koczka László megérkezett az ülésterembe.) 

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat  

6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

125/2017. (XII.14.) KT határozat  

 

A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2016/2017. évi nevelési évének 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cifrapalota Óvodai és 

Bölcsődei Intézmény 2016/2017. évi nevelési évének tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadta.  

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben   

    2.) Képviselő-testület tagjai, Helyen 

    3.) Liptákné Kátai Tímea intézményvezető, H. Rákóczi út 15. 

    4.) Irattár, Helyben 

 

 

[2. napirendi pont] 

 

Beszámoló a Védőnői szolgálat 2017. évi tevékenységéről  
 

Szarvák Imre: köszönti Tóth Annamária és Kalóné Csekő Adrienn védőnőket. Megkérdezi, 

hogy kívánják-e szóban kiegészíteni írásos beszámolójukat? 

 

Tóth Annamária: köszönik a meghívást, köszöntik a jelenlévőket. Nem kívánják kiegészíteni, 

de szívesen válaszolnak a kérdésekre.  

 

dr. Kovács Kornél: kiemeli a  jelenleg nyilvántartott várandós nők számát. 15-16 fő jó aránynak 

számít?  

 



Tóth Annamária: igen, ezt a számot kiemelkedőként értékeli az előző évekhez képest. Bízik 

abban, hogy a jövőben sem lesz kevesebb. Elmondja, hogy a Képviselő-testület által rendeletbe 

foglalt „babaköszöntő csomag” nagy sikernek örvend, örülnek neki és már várják az újdonsült 

anyukák.  

 

Szarvák Imre: a télre és hidegre tekintettel kéri a védőnőket, hogy fokozott figyelmet 

fordítsanak a hátrányos helyzetű családokra és a problémás eseteket igyekezzenek a 

családsegítővel, óvodával, iskolával együttműködve közösen megoldani. 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: 

 

126/2017. (XII.14.) KT határozat  

 

A Védőnői szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben   

    2.) Képviselő-testület tagjai, Helyen 

    3.) Védőnői Szolgálat, Helyben, Fő út 92. 

    4.) Irattár, Helyben 

 

Szarvák Imre: 5 perc szünet megtartását rendeli el. 

 

(Liptákné Kátai Tímea, Kalóné Csekő Adrienn és Tóth Annamária elhagyták az üléstermet.) 

 

Szünet után. 

 

 

[3. napirendi pont] 

 

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 

Szarvák Imre: tájékoztatójában kiemeli, hogy december 7-i Pénzügyi Bizottsági ülést követően 

már december 11-én megkezdték a szociális tüzelőanyagtámogatások kiszállítását. Összesen 

149 kérelmező részesült támogatásban. Az önkormányzat dolgozói a zsákos szénből átlagosan 

napi 100 mázsát szállítanak ki, így tervei szerint Karácsonyig mindenkihez eljut az adomány.  

Ismerteti az elkövetkezendő két évben megvalósuló projektekről készített összefoglaló 

táblázatot. Büszke rá, hogy összesen mintegy 1 milliárd forint értékű beruházással fejlődhet és 

válhat élhetőbbé a település.  

Örömmel tájékoztat arról, hogy nyert az Esély otthon című pályázat is, melynek keretében 7 db 

fecskeházat, 2 évnyi ingyenes lakhatással alakíthat ki az önkormányzat helyi fiatal párok 

számára. Megkérdezi, hogy a tájékoztatójával kapcsolatban 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: 

 

127/2017. (XII.14.) 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 

 

 

[4. napirendi pont] 

 

Beszámoló az Önkormányzat 2016. és 2017. évi adóügyi tevékenységéről 
 

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

 

dr. Kovács Kornél: ismerteti a két évet átfogóan értékelő beszámolót, részletezi az 

önkormányzat adóbevételeit. Kiemeli, hogy a behajtások területén egyre javuló tendencia 

mutatkozik, melynek legfőbb oka, hogy a lakosság egyre nagyobb része dolgozik. Elmondja, 

hogy a kommunális adó mértéke a környékbeli településekhez képest magasan legalacsonyabb 

Jászalsószentgyörgyön.  

 

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

2016. évi adóügyi tevékenységről szóló 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: 

 

128/2017. (XII.14.) KT határozat  

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2016. évi adóügyi tevékenységéről szóló 

 beszámoló elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 

2016. évi adóügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    4.) Irattár, Helyben 



 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a 2017. évi adóügyi tevékenységről szóló 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: 

 

129/2017. (XII.14.) KT határozat  

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. évi adóügyi tevékenységéről szóló 

 beszámoló elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 

2017. évi adóügyi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    4.) Irattár, Helyben 

 

 

[5. napirendi pont] 

 

Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról 
 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd bemutatja az elkészült 

Településképi Arculati Kézikönyvet. Tájékoztat, hogy az augusztusi Képviselő-testületi ülést 

követően, a javaslatokból építkezve több pontban módosításra került az előkészített 

nyersanyag, illetve kiegészült a település arculatára jellemző fotókkal. Elmondja, hogy a most 

elfogadásra kerülő kézikönyvet a jövőben rendszeres időközönként aktualizálni illik majd 

annak érdekében, hogy mindig a lehető legpontosabb képet mutathassa a településünkről. 

Megkérdezi, van-e további javaslat a módosításra, illetve kiegészítésre? Mivel jelentkezőt nem 

lát, elfogadásra 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: 

 

130/2017. (XII.14.) KT határozat  

 

Jászalsószentgyörgy Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról  

 

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján – a község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

ÖR rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek, továbbá a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. 

rendelet előírásai szerint, a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Építész Kamara, a Nemzeti 



Média- és Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Kulturális Örökség 

Védelméért Felelős Miniszter véleményének kikérésével – megtárgyalta a településképi 

rendeletet megalapozó a határozat mellékeltét képező „Jászalsószentgyörgy Településképi 

Arculati Kézikönyv” megnevezésű dokumentumot és azt jóváhagyja. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Kiszelovics Ildikó mb. főépítész, Szolnok 

    4.) Irattár, Helyben 

 

 

[6. napirendi pont] 

 

Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatáról 
 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a HEP-et két évente 

szükséges felülvizsgálnia a Képviselő-testületnek. Tekintettel arra, hogy 2018-ban egy témában 

illetékes szakembert megbízva új Program elkészíttetése válik szükségessé, javasolja a jelenlegi 

verziót változatlan formában elfogadni. 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: 

 

131/2017. (XII.14.) KT határozat 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat által 2013. június 20-án elfogadott Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

[7. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti a társulás elnöke által megküldött, egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodás elfogadásáról szóló előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi, van-e 

kérdés, ellenvetés a formai átvezetések elfogadásáról szóló javaslattal kapcsolatban? 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: 

 

132/2017. (XII.14.) KT határozat 

 

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-

KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2017. november 24. napján hozott 31/2017. 

(XI.24.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint 

- elfogadja és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a Társulás Elnökét az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti 

törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, míg a KNORR és 

Társai Ügyvédi Irodát (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi 

eljárásban jogi képviselet ellátására. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális 

Szolgáltató Társulás részére. 

 

Határidő: 2017. december  

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 

    4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    5.) Irattár, Helyben 

 

 

[8. napirendi pont] 

 

Előterjesztés nyilatkozat elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal hasznosításáról az 

MNV Zrt-vel kötött megállapodásnak megfelelően 
 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy minden évben 

szükséges nyilatkozatot tenni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé a Községháza 

rendeltetésszerű használatáról. 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: 

 

133/2017. (XII.14.) KT határozat 

 

Nyilatkozat adásáról a községháza hasznosításáról vonatkozóan az MNV Zrt-vel kötött 

megállapodás V. 5.) pontja alapján 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az MNV 

Zrt. között 2011. június 16-án SZT/35892 számon létrejött megállapodás alapján nyilatkozik, 

hogy a Jászalsószentgyörgy 886 hrsz.-ú, természetben 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/A. 

szám alatti kivett községháza megnevezésű ingatlant polgármesteri hivatalként használja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Kovács Kornél jegyzőt, hogy a nyilatkozatot 2018. 

január 19-ig továbbítsa az MNV Zrt. részére.  

 

Felelős: dr. Kovács Kornél jegyző 

Határidő: 2018. január 19. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) MNV Zrt; 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

    3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    5.) Irattár, Helyben 

 

 

[9. napirendi pont] 

 

Előterjesztés orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő díjazásának emeléséről 

 

Szarvák Imre: ismerteti az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. által megküldött, orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő díjazásának 

tárgyában írt levélben foglaltakat. Véleménye szerint a kiegészítő díjazás emelését követően is 

jóval olcsóbb lesz, mint amennyibe a korábbi ügyeleti ellátási rendszer került. Várja a 

véleményeket. 

 

Feketéné Laczlavik Ildikó: támogatja az orvosi ügyeleti szolgáltatás önkormányzati kiegészítő 

díjazásának 10 százalékos emeléséről szóló kérelmet tekintettel arra, hogy az ügyeleti rendszer 

átalakítása óta nem érkezett hozzá panasz az ellátás és szolgáltatás minőségével kapcsolatban.  

 

Kátai Lajos: támogatja a javaslatot, jómaga is csak pozitív visszajelzéseket hallott a lakosság 

részéről az új ügyeleti rendszer működésével kapcsolatban. Véleménye szerint az egészségügyi 

szakdolgozók megérdemlik a díjazás emeléséből adódó béremelést.  

 

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a javaslatban 

foglaltakat.  

 

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: 



 

134/2017. (XII.14.) KT határozat 

 

Orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő díjazásának emeléséről 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által 

kezdeményezett, az orvosi ügyeleti szolgáltatás önkormányzati kiegészítő díjazásának 10 

százalékos emelésének tárgyában írt kérelmében foglaltakat jóváhagyja, mely módosítás 

figyelembevételével tervezi az önkormányzat 2018. évi költségvetését. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

3.) Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató    

Közhasznú Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 6.) 

4.) Pénzügy, Helyben 

5.) Irattár, Helyben 

 

 

[10. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározott elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségének kizárásáról 

szóló 12/2005. (X.18.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy 2018. január 1-jétől az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell 

az elektronikus ügyintézés lehetőségét, így az önkormányzat hatósági ügyintézés lehetőségének 

kizárásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése vált szükségessé. Megkérdezi, van-e 

ellenvetés? Mivel jelentkezőt nem lát, 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: 

 

18/2017. (XII.15.) Önkormányzati Rendelet  

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározott elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségének 

kizárásáról szóló 12/2005. (X.18.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről  

(A 18/2017. (XII.15.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) 

 

 

 

 

 



 

[11. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti a 2018. évi munkaterv tervezetét. Elmondja, hogy ez egy irányvonal, 

kötelező elfogadni. 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: 

 

135/2017. (XII.14.) KT határozat 

 

A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. évi 

munkatervét elfogadta.  

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

4.) Irattár, Helyben 

 

 

[12. napirendi pont] 

 

Előterjesztés alpolgármester illetményének változásáról 

(szóbeli előterjesztés) 

 

Szarvák Imre: az alpolgármesteri illetmény emelésére tesz javaslatot. Tájékoztat, hogy a 

Képviselő-testület 2014. október 27-i alakuló ülésen alpolgármester asszony nyilatkozatában 

lemondott az őt megillető teljes összegű illetményéről. A Képviselő-testület tiszteletdíját havi 

60.000 Ft összegben határozta meg. Tekintettel a pályázatok, rendezvények miatt 

megnövekedett, polgármester által ellátandó feladatok számára, egyre több megbízatás hárul 

alpolgármester asszonyra. Emellett a település közbiztonsági referenseként is helyt kell állnia. 

Tájékoztat, hogy jelenlegi illetménye alacsonyabb, mint a környékbeli átlag. Javasolja a 

tiszteletdíját havi bruttó 130.000 Ft-ra felemelni.  

 

Kátai Lajos: támogatja a javaslatot, mivel alpolgármester asszony valóban sok terhet levesz 

polgármester úr válláról. 

 

Szarvák Imre: megkérdezi van-e ellenvetés, más javaslat? Mivel jelentkezőt nem, lát szavazásra 

bocsátja.  

 

Feketéné Laczlavik Ildikó: kéri kizárását a szavazásból. 

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat  



6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

136/2017. (XII.14.) KT határozat 

 

 Szavazásból történő kizárásról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

illetményének változásáról szóló előterjesztés szavazásából, személyes érintettség miatt kizárja 

Feketéné Laczlavik Ildikót. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Irattár, Helyben 

 

Szarvák Imre: 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: 

 

137/2017. (XII.14.) KT határozat 

 

 Alpolgármesteri tiszteletdíj összegének megállapításáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Feketéné Laczlavik Ildikó 

alpolgármesteri tiszteletdíjat 2018. január 1. napjától havi 130.000 Ft összegben határozza meg 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. január 1. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

   2.) Feketéné Laczlavik Ildikó, Helyben 

   3.) dr. Kovács Kornél, Helyben 

   4.) Pénzügy, Helyben 

   5.) Irattár, Helyben 

 

 
[13. napirendi pont] 

 

Egyebek 

 

Szarvák Imre: egy pozitív, örömteli hírről számol be. A napokban megkereste őt Gondos Imre, 

jászalsószentgyörgyi kötődésű ügyvéd. Közölte, hogy önszántából, saját költségére kiönteti a 

rég ellopott temetői harangot és a temetőbe adományozza. A 80 kg-os harang értéke 675.000 Ft 

+ Áfa, melyet Gombos Miklós harangöntő mesterrel készíttet el. Ezúton is köszöni 

településünkért tett fáradozását. 



 

Jakusné Vámos Mária: elismerésre méltónak tartja kezdeményezését. A település lakói nevében 

köszönetét fejezi ki.  

 

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, az ülést 18:25 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Szarvák Imre            dr. Kovács Kornél 

       polgármester                     jegyző 

 

 

 

 

      Dömők Istvánné        Gál Zoltán 

önkormányzati képviselő      önkormányzati képviselő 

 jegyzőkönyv-hitelesítő         jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 


