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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 18-án megtartott 

ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak  

 

mutatója. 

 

 

 

1/2018  Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

2/2018  Napirend elfogadásáról 

3/2018  Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 

18-án, a Polgármesteri Hivatal  (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében 

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, 

    Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető. 

 

 

 
Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Dömők 

Istvánné képviselő előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Jegyzőkönyv-

hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária 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: 

 

1/2018. (I.18.) 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: kéri a meghívóban szereplő, következő napirendi pontok napirendről történő 

levételét „Előterjesztés „Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületeinek 

energetikai korszerűsítése Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00066 

azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó döntésekről” illetve az „Előterjesztés a „Jászalsószentgyörgyi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyének energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16 

azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó döntésekről” tekintettel arra, hogy a kivitelezés kapcsán bekért 

ajánlatok még nem érkeztek be. Megkérdezi, van-e javaslat napirend kiegészítésére? Mivel jelentkezőt 

nem lát, szavazásra bocsátja: 

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

Zárt ülésen: 

 Előterjesztés ingatlanvásárlásokról 

 

 



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: 

 

2/2018. (I.18.) 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: elmondja, hogy az önkormányzat által rendezett Szilveszteri bál a visszajelzések 

alapján nagy sikert aratott, a rendezvényen közel 300 fő vett részt. A tombolaárusításból befolyt 

összeg, mintegy 280.000 Ft a korábban tett ígéretéhez híven, átutalásra került az Római 

Katolikus Egyházközség bankszámlájára, ezzel hozzájárulva a ravatalozó épületének 

felújításához.  

Tájékoztat, hogy a Jászberényi Járási Hivatal felé már benyújtásra került a 2018. évi 

közfoglalkoztatási programok tervezete, mely jelenleg elbírálás alatt van. Elmondja, hogy idén 

már csak két programot: a belterületi közutak karbantartása és a belvízelvezetés program 

indítására pályázatott az önkormányzat összesen 50 fő foglalkoztatásával március 1-től 2019. 

február 28-ig.  

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: 

 

3/2018. (I.18.) 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 

 

 



 

Szarvák Imre: a 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 

 

 

 

 

 


