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Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 

 

3/2018 

 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én megtartott 

ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak  

 

mutatója. 

 

8/2018  Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

9/2018  Napirend elfogadásáról 

10/2018 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

11/2018 Jánoshida Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

12/2018 Törvényességi felhívás megtárgyalásáról 

1/2018. (II.16.) Önkormányzati Rendelet  

Jászalsószentgyörgy Község településképének védelméről 

2/2018. (II.16.) Önkormányzati Rendelet  

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

módosításáról 

13/2018 Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

3/2018. (II.16.) Önkormányzati Rendelet  

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  

14/2018 WaweCom Informatikai Kft. megkereséséről 

15/2018 Belterületi utak útfelújítási programjáról 

16/2018 Folyószámlahitel felvételéről 

17/2018 Fejlesztésihitel felvételéről 

18/2018 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 

  elfogadásáról 

19/2018 Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 

20/2018 „Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének energetikai 

korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra 

meghívandó vállalkozásokról 

21/2018 Ajánlattételi felhívás elfogadásáról az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és 

a Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére című, TOP-3.2.1-15-JNI-

2016-00066 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére 

22/2018 „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” 

című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt kivitelezési 

munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra meghívandó 

vállalkozásokról 

23/2018 Ajánlattételi felhívás elfogadásáról a Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút 

kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-

00017azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére  

24/2018 Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan 

vállalkozó megbízásáról  



Jegyzőkönyv 

 

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

15-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, 

   Vigh Miklós, 

   Zsoldi Lajos bizottsági tagok, 

    Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető. 

 

 

 
Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés teljes létszámmal 

határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dömők Istvánné és Feketéné Laczlavik Ildikó 

képviselőket 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: 

 

8/2018. (II.15.) KT határozat  

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Dömők Istvánné és Feketéné Laczlavik Ildikó személyét elfogadta. 

 

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

    2.) Jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

Szarvák Imre: kéri az előzetesen kiküldött napirend kiegészítését Önkormányzati 

folyószámlahitel, valamint fejlesztési hitel felvételéről szóló előterjesztésekkel, valamint a 

„Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című felhívás elfogadásáról szóló 

előterjesztésekkel. Megkérdezi, van-e egyéb javaslat?  

 

Gál Zoltán: kéri napirendre venni az Asztalitenisz Szakosztály rendkívüli támogatásának 

tárgyában írt önálló indítványát.  

 

Szarvák Imre: mivel további javaslat nem érkezett, kéri a napirend elfogadását az alábbiak 



szerint: 

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 Beszámoló Jánoshida Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

 Előterjesztés rendelet megalkotásának elmulasztása miatti törvényességi felhívásról 

 Előterjesztés Településképi rendelet elfogadásáról 

 Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 Előterjesztés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

 Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 Előterjesztés WaweCom Informatikai Kft. megkereséséről 

 Előterjesztés belterületi utak útfelújítási programjáról 

 Előterjesztés Önkormányzati hitelfelvételről 

 Előterjesztés a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 Előterjesztés a Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 

 Előterjesztés ajánlattevők és ajánlattételi felhívások elfogadásáról 

 Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó 

beszerzésekről 

Zárt ülésen: 

 Előterjesztés piacbérleti szerződés felülvizsgálatáról 

 Előterjesztés Asztalitenisz Szakosztály kérelméről  

 Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című Felhívás 

elfogadásáról 

 

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: 

 

9/2018. (II.15.) 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: az előzetesen kiküldött tájékoztató táblázat összefoglalásaként ismerteti a 

folyamatban lévő projektek jelenlegi állapotát. Elmondja, hogy az elmúlt két éves hosszú 

munkának most kezdődik a látványos része, elindul a megvalósítások időszaka.  

Tájékoztat, hogy március 14-én, kedden este 17 órától a „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút 

kiépítésével a Rákóczi úton” című projekt nyitórendezvényét és alapkő letételét követően 



Lakossági fórumot szervez a Faluházban, melynek vendége lesz Pócs János országgyűlési 

képviselő is. Tisztelettel kéri a képviselőtársait, hogy valamennyien vegyenek részt a 

rendezvényen.  

Az elmúlt hetek tapasztalataiból merítve, megkéri a tisztelt képviselőket, hogy a felmerülő 

lakossági igényekkel kapcsolatban küldjék be hozzá fogadóórájára a kérelmezőket. 

Lehetőségeihez mérten igyekszik minden felmerülő problémát megoldani, de hangsúlyoznia 

kell, hogy fontossági sorrendet neki kell felállítania. Megkér mindenkit, hogy felelőtlenül ne 

ígérjünk senkinek semmit.  

Elmondja, hogy március 1-jétől újra indulnak a közfoglalkoztatási programok, azonban a 

korábbi évektől eltérően idén már csak két programot indít mindössze 50 fő bevonásával. Ezek: 

a belterületi közutak karbantartására, utak, járdák felújítására, illetve a belvízelvezető rendszer 

fejlesztésére, további mederelemek gyártására és beépítésére irányulnak. Látható, hogy egyre 

kevesebb a létszám, mellyel az önkormányzat is igazodik az igényekhez. Egyre kevesebb a 

közfoglalkoztatási programok iránti érdeklődő, mivel egyre több ember talált munkát az 

elsődleges munkaerőpiacon. Ez jó hír. 

Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése a tájékoztatóval kapcsolatban? 

 

Koczka László: érdeklődik, hogy a Liget úti ingatlanba tervezett konditerem kialakítása mikorra 

várható? Egyáltalán lehet tudni valamit a korábban benyújtott pályázatról? 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy a tervezett fejlesztés az EFOP-1.5.3 pályázati felhívás keretében 

került benyújtásra. A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázat 

pozitív elbírálásban részesült. Tervei szerint - amennyiben a beruházás nem közbeszerzés 

köteles - még akár az idén, de legkésőbb két éven belül megvalósul a Liget úti önkormányzati 

tulajdonú ingatlanban a konditerem kialakítása.  

Mivel több hozzászólás nem érkezett, 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: 

 

10/2018. (II.15.) 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] 

 

Beszámoló Jánoshida Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

 

Szarvák Imre: ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Elmondja, hogy a hat települést összefogó 

Jánoshida központi orvosi ügyelet alapellátási szintű sürgősségi ellátást biztosít az adott 



területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve. A települések lakosságarányos ügyeleti 

ellátási intenzitását bemutató diagrammokból jól leolvasható, hogy a jánoshidai központhoz 

tartozó hat település közül Jászboldogháza után Jászalsószentgyörgy a legkevesebb sürgősségi 

ellátást igénylő település, mely szerint 1000 lakosból mindössze 40 igényel ellátást évente. A 

sürgősségi ellátásra kiemelkedően a legnagyobb igény Jászladányon volt mintegy 84 ellátás/ 

1000 fő az esetszámok tekintetében. A beszámoló, illetve az ügyelet működése kapcsán hozzá 

érkező lakossági visszajelzések összefoglalásaként elmondja, hogy az orvosi ügyeleti ellátást 

biztosító Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017-

ben is folyamatosan, biztonságosan és szakmailag megfelelő színvonalon állt a település lakosai 

rendelkezésére.  

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 

beszámolóban 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: 

 

11/2018. (II.15.) KT határozat  

 

Jánoshida Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshida Központi Orvosi 

Ügyelet 2017. évi működéséről szóló beszámolójában foglaltakat elfogadta.  

 

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

2.) Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató  

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

3.) Irattár, Helyben 

 

 

[3. napirendi pont] 

 

Előterjesztés rendelet megalkotásának elmulasztása miatti törvényességi felhívásról  

 

Szarvák Imre: ismerteti a JNSZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 

Osztályának felhívását. Elmondja, hogy a Képviselő-testület határidőben nem teljesítette a 

településkép védelméről szóló rendeletalkotási kötelezettségét. 2017 decemberében a 

Képviselő-testület elfogadta ugyan a Településképi Arculati Kézikönyvet, de a kapcsolódó 

rendeletről nem tárgyalt. Kérik a jogszabálysértés megszűntetését, illetve a településképi 

rendelet elfogadását. Megkérdezi, 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: 

 

12/2018. (II.15.) KT határozat  



 

Törvényességi felhívás megtárgyalásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától érkezett - Törvényességi 

felhívás rendelet megalkotásának elmulasztása tárgyú - levelében leírtakat tudomásul vette, 

tartalmát megalapozottnak tartotta, a mulasztást elismerte és a jövőben tartózkodik a hasonló 

jellegű jogszabálysértések elkövetésétől. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 

    4.) Irattár, Helyben 

 

 

[4. napirendi pont] 

 

Előterjesztés Településképi rendelet elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztat, hogy a rendelet-tervezet a 

JNSZ Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet véleményezése, vonatkozó 

követelmények és javaslatok alapján került összeállításra. A rendelet-tervezet 2. mellékletében 

található, hogy helyi egyedi védelem alá kerülne a Könyvtár és az Erzsébet malom épülete 

mellett a Tájház és a Lovarda épülete is, illetve a 3. melléklet alapján helyi jelentőségű 

természetvédelmi terület a Vadas park területe. 

 

dr. Kovács Kornél: tájékoztat, hogy a településképi rendelet elfogadásával hatályát veszti az 

Önkormányzat Képviselő-testületének korábbi, helyi építészeti örökség védelméről szóló 

13/2008. (XII.20.) önkormányzati rendelete, illetve a helyi jelentőségű természetvédelmi terület 

védetté nyilvánításáról szóló 23/1995. (X.18.) számú önkormányzati rendelete.  

 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e kiegészítés, hozzászólás, más vélemény a javasolt 

kiegészítéseket, módosításokat tartalmazó rendelet-tervezettel kapcsolatban? 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: 

 

1/2018. (II.16.) Önkormányzati Rendelet  

 

Jászalsószentgyörgy Község településképének védelméről 

(Az 1/2018. (II.16.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) 

 

 

[5. napirendi pont] 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 



Szarvák Imre: tájékoztat, hogy a költségvetési rendelet-módosítás a 2017. év végi kiadás-

bevételek tételeinek korrekcióját, előirányzatok módosítását és átcsoportosítását tartalmazza. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Dömők Istvánné: tájékoztat, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta az Önkormányzat 

2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést. Határozatában 

tartalmát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Szarvák Imre: mivel más hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.  

 

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: 

 

2/2018. (II.16.) Önkormányzati Rendelet  

 

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

módosításáról 

(A 2/2018. (II.16.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) 

 

 

[6. napirendi pont] 

 

Előterjesztés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztat, hogy a Stabilitási törvény, 

valamint az államháztartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései előírják, hogy kötelező az 

önkormányzatoknak meghatározni, megállapítani azt az összeget, hogy mekkora adósságot 

keletkeztető ügyletet vállal a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan. 

Önkormányzatunk esetében az egy évre eső tőke és kamatfizetés összege maximum 21.950.000 

Ft. Ismerteti az előterjesztés 1. számú mellékletének adatait. Megkérdezi, van-e hozzászólás? 

 

Dömők Istvánné: tájékoztat, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta az Önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 

előterjesztést. A kapcsolódó határozati javaslat tartalmát elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület felé. 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az előterjesztésben 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: 

 

13/2018. (II.15.) KT határozat 

 

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról 



 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre 

várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan 

formában jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

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

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

[7. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Felhívja a figyelmet az előterjesztés 

mellékletét képező, újfajta táblázatra, mely a 2018. évi kiadás bevétel várható alakulását 

tartalmazza. Ismerteti a táblázat számadatait. Tájékoztat, hogy az Önkormányzat mintegy 19 

millió költségvetési hiánnyal tervezte a 2018-as évet. Lehetőség szerint évközben ebből minél 

többet le kell faragni. Ez a hiány már tavaly is megvolt, de év végére sikerült lenullázni. 

Megjegyzésként közli, hogy a többi jászsági önkormányzathoz képest nem állunk rosszul. 

Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás?  

 

Dömők Istvánné: tájékoztat, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta az Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. A rendelet-tervezet tartalmát elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

 

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: 

 

3/2018. (II.16.) Önkormányzati Rendelet  

 

 Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  

(A 3/2018. (II.16.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) 

 

 

[8. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a WaweCom Informatikai Kft. megkereséséről 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy egy új internetszolgáltató cég szeretné Jászalsószentgyörgyön 

szolgáltatását kiépíteni, illetve ügyfélkörét bővíteni. Ennek érdekében a Képviselő-testület 

hozzájárulását kéri a víztoronyra történő antennák kihelyezéséhez. Ezért cserébe bérleti díjat 



fizetne, vagy akár az önkormányzat intézményeibe ingyenesen biztosítaná az internetet, 

valamint a térfigyelő kamerarendszer számára is biztosíthatná a szükséges hálózatot. Javasolja 

beengedni őket a településre. 

 

Jakusné Vámos Mária: támogatja a javaslatot, mert egy versenytársra már nagyon szükség volt 

a konkurenciát nézve.  

 

Dömők Istvánné: a Pénzügyi Bizottság is támogatja a kezdeményezést, mely szerint 

engedélyezze a Képviselő-testület az antennák kihelyezését a víztoronyhoz.  

 

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: 

 

14/2018. (II.15.) KT határozat 

 

WaweCom Informatikai Kft. megkereséséről 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a WaweCom Informatikai 

Kft. nevében Simon György ügyvezető által, internetszolgáltatás kiépítése tárgyában írt  

kérelmében foglaltakat jóváhagyta. Hozzájárul a jászalsószentgyörgyi víztoronyra történő 

antennák felszereléséhez, mely használatáért cserébe 20.000 Ft + Áfa/hó bérleti díjat az 

önkormányzat részére.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) WaweCom Inform. Kft. (5420 Túrkeve, Széchenyi u. 14.) 

    4.) Pénzügy, Helyben 

    5.) Irattár, Helyben 

 

 

[9. napirendi pont] 

 

Előterjesztés belterületi utak útfelújítási programjáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti, hogy a közeljövőben mely belterületi utakat, útszakaszokat tervezi 

felújítani. Az ütemterv felállításánál a mérlegelés fő szempontja, a felújítással érintett utak 

jelenlegi állapota mellett az, hogy egy-egy utcában milyen régen történt például egy útalap 

építés és ehhez képest milyen régen várják az aszfaltozást. Tájékoztat, hogy a településen 

megjelenő egyre több jármű, illetve az egyre modernebb életvitel elvárásai miatt halaszthatatlan 



elkezdeni az útalapok lezárását, illetve az utak felújítását. Elmondja, hogy a közmunkaprogram 

segítségével ugyan sikerült már például a Vízimalom úton betonutat építeni és a Tavaszmező 

út közel 200 méteres szakaszát újra aszfaltozni, de ez csak töredéke a településszintű 

igényeknek. Tájékoztat, hogy folyamatosan nyújtják be a pályázatokat útfelújításra, azonban az 

országos keret évente mindössze néhány milliárd forint, mely összeg csupán tucatnyi 

kistelepülés útproblémáját lenne képes megoldani. Elszomorító, hogy sajnos ennek a kötelező 

feladatnak a kezelésére az uniós rendszer egyáltalán nem ismeri a támogatási témáját.  

Az utak 2018 és 2019. évi felújításának fedezetét nagyrészt hitelfelvétellel kívánja biztosítani. 

A tervezett hitel felvételének fő jellemzői: 4-5 százalék közötti hitelkamat, 10 éves futamidő 

mellett éves szinten maximum 4 millió forint kötelezettségvállalás. Az utak felújítására becsült 

fajlagos összeg az aszfaltozás tervezésénél bruttó 4500 Ft/m2 áron 5 cm-es vastagságban, gépi 

bedolgozással. 

Tájékoztat, hogy 2018-ban Óvoda előtti útszakaszt, József Attila út iskolától az István útig, 

valamint Arany János utat az Árpád útig 780 m hosszan felújítását tervezi, melyhez 15 millió 

forint összegű támogatást nyert az önkormányzat. Emellett az Óvoda út aszfaltozása 268 méter 

hosszan, Ady Endre út (hármas elágazás) Bacsó út, Arany János út és faluközpont felé 232 

méter hosszan és a Madách út 80 méter hosszú szakaszának felújítása is a tervekben szerepel. 

Ezt követően, a 2019. évre tervezi a Batthyány út aszfaltozását 180 méter hosszan, a Liget út 

aszfaltozását 410 méter hosszan, a Balassa út aszfaltozását 300 méter hosszan, a Pacsirta út 

aszfaltozását 150 méter hosszan, a Dózsa György út Fő út – Pacsirta út közötti szakaszának 

aszfaltozását , illetve a Vörösmarty út felújítását és szélesítését a Rákóczi úttól az Arany János 

útig 1100 méter hosszan. 

További cél, azonban a jelentős és reális igények között szerepel még a Zagyva út és a Malom 

út aszfaltozása, illetve a Radnóti út és a Wesselényi út Délibáb útig történő aszfaltozásának 

terve.  

Hangsúlyozza, hogy a jövőben is egyre határozottabban fog lobbizni annak érdekében, hogy az 

utak felújításához minél több állami támogatást lehessen, illetve tudjon az önkormányzatunk 

elnyerni. 

Megkérdezi, támogatható-e a javaslat? Mivel ellenvetést 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: 

 

15/2018. (II.15.) KT határozat 

 

Belterületi utak útfelújítási programjáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületi utak útfelújítási 

programját az alábbiak szerint fogadja el:  

 

2018: 

 

I.  Óvoda előtti útszakasz, József Attila út iskolától az István útig, valamint Arany János 

út az Árpád útig 780 m hosszan, melyhez 15 millió forint összegű támogatást nyert az 

önkormányzat, 2.712.672 forint önerő mellett.  

 

II.  Óvoda út aszfaltozása 268 méter hosszan, 817 m² felületen. Becsült költsége: 3.431.400 

forint. 



 

III. Ady Endre út (hármas elágazás) Bacsó út, Arany János út és faluközpont felé 232 

méter hosszan, 696 m² felületen. Becsült költsége: 2.923.200 forint.  

 

IV. Madách út 80 méter hosszan, 360 m² felületen. Becsült költsége: 1.512.000 forint.  

 

Összesen:  Támogatás:        15.000.000.- Ft 

(becsült költségek) Önerő:       10.579.272.- Ft (saját forrás és fejlesztési hitel) 

  

 

2019: 

 

I. Batthyány út aszfaltozása 180 méter hosszan, 540 m² felületen. Becsült költsége: 

2.430.000 forint. 

 

II.   Liget út aszfaltozása 410 méter hosszan, 1230 m² felületen: Becsült költsége: 5.535.000 

forint. 

 

III. Balassa út aszfaltozása 300 méter hosszan, 900 m² felületen. Becsült költsége:4.050.000 

forint.  

 

IV. Pacsirta út aszfaltozása 150 méter hosszan, 450 m² felületen. Becsült költsége: 2.025.000 

forint. 

 

V. Dózsa György út (egyik szakasza: Fő út – Pacsirta út között) aszfaltozása 210 méter 

hosszan, 630 m² felületen. Becsült költsége: 2.835.000 forint. 

 

VI. Vörösmarty út felújítása és szélesítése (Rákóczi úttól az Arany János útig) 1100 méter 

hosszan, 4500 m² felületen. Becsült költsége: 15.000.000 forint összegű támogatás és 

5.250.000 forint önerő.  

 

Összesen:  Támogatás:   15.000.000.- Ft 

(becsült költségek) Önerő:  22.125.000.- Ft (saját forrás és fejlesztési hitel) 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Képviselő-testület tagjai. Helyben 

    4.) Irattár, Helyben 

 

 

[10. napirendi pont] 

 

Előterjesztés Önkormányzati hitelfelvételről 

(szóbeli előterjesztés) 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy a 3A Takarékszövetkezet, mint a Községi Önkormányzat és 

költségvetési szervei számlavezető bankja, kedvezményes folyószámlahitelt ajánlott az 

önkormányzat számára. Tekintettel a 2018. évi fejlesztésekre, javasolja 20 millió forint összegű 

folyószámlahitel felvételét a gondtalan napi likviditás fenntartása céljából. Megkérdezi, van-e 

valakinek ellenvetése, más javaslata? Tekintettel arra, hogy a költségvetési hiányra fedezetet 



kell találni, szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

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: 

 

16/2018. (II.15.) KT határozat  

 

 Folyószámlahitel felvételéről 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint összegű folyószámlahitelt felvegyen a 3A 

Takarékszövetkezettől. A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a 

vonatkozó hitelszerződés aláírására.  

  

Felelős: Szarvák Imre polgármester  

Határidő: 2018. május 31. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

 2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

 3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 4.) 3A Takarékszövetkezet, Jászalsószentgyörgy 

 5.) Pénzügy, Helyben 

 6.) Irattár, Helyben 

 

Szarvák Imre: ismerteti a 3A Takarékszövetkezettől érkezett fejlesztési hitel felvételéről szóló 

ajánlatot. Mivel több hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a javaslatot.  

 

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: 

 

17/2018. (II.15.) KT határozat  

 

 Fejlesztésihitel felvételéről 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az elfogadott 

útfelújítási program alapján a 2018. évi célok teljesítéséhez 8.900.000 Ft, azaz nyolcmillió-

kilencszázezer összegű fejlesztési hitelt vegyen fel a 3A Takarékszövetkezettől. A Képviselő-

testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vonatkozó hitelszerződés aláírására.  

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. május 31. 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    4.) Irattár, Helyben 



[11. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy az Önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége minden 

költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet készítenie az adott évre tervezett 

közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv nyilvános, a település honlapján közzé kell tenni. 

Ismerteti a táblázatba foglalt közbeszerzési tervet. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? 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: 

 

18/2018. (II.15.) KT határozat  

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 

 elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy Községi 

Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét, az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett 

megindítása 

I. Árubeszerzés 

- - - 

II. Építési beruházás 

Vállalkozási szerződés a TOP-3.1.1-

15-JN1-2016-00017  azonosító 

számú „Kerékpárosbarát fejlesztés 

kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” c. pályázat 

kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére 

Kbt. III. rész 115. § (1) 

bekezdés 

I. negyedév 

Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-

15-JN1-2016-00012 azonosító számú 

„Belterületi vízelvezető-hálózat 

fejlesztése, rekonstrukciója 

Jászalsószentgyörgyön” c. pályázat 

kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére 

Kbt. III. rész 115. § (1) 

bekezdés 

II. negyedév 

Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-

16-JN1-2017-00005 azonosító számú 

„A Jászalsószentgyörgyi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

székhelyének energetikai 

korszerűsítése” c. pályázat 

Kbt. III. rész 115. § (1) 

bekezdés 

II. negyedév 



kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére 

Vállalkozási szerződés az EFOP-

1.2.11-16-2017-00037 azonosító 

számú „A fiatalok lakhatási 

körülményeinek javítása és helyben 

maradásuk ösztönzése 

Jászalsószentgyörgyön” c. pályázat 

felújítási munkálatainak az 

elvégzésére 

Kbt. III. rész 115. § (1) 

bekezdés 

II. negyedév 

Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-

15-JN1-2016-00066 azonosító számú 

„Az Egészségház, a Polgármesteri 

Hivatal és a Könyvtár épületeinek 

energetikai korszerűsítése 

Jászalsószentgyörgyön” c. pályázat 

kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére 

Kbt. III. rész 115. § (1) 

bekezdés 

I. negyedév 

III. Szolgáltatás megrendelés 

- - - 

 

A Képviselő testület megbízza Szarvák Imre polgármestert, hogy gondoskodjon a 

közbeszerzési tervnek az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság 

honlapján való közzétételről.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

3.) Közbeszerzési Hatóság Honlapon Keresztül 

4.) Irattár Helyben 

 

 

[12. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, valamint a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény alapján elkészített Közbeszerzési szabályzat tervezetét. Elmondja, 

hogy a hatályba lépését követően rendelkezéseit minden megindított közbeszerzési eljárásra 

vonatkozóan alkalmazni kell. Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel? 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: 

 

 



19/2018. (II.15.) KT határozat  

 

 Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési szabályzatát 

a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. A közbeszerzési szabályzat 2018. február 

16. napján lép hatályba, továbbá a hatályba lépést követően megindult közbeszerzési 

eljárásokra kell alkalmazni. Hatályát veszti a 40/2012. (IV.05.) KT határozattal elfogadott és a 

66/2014. (V.29.) KT határozattal módosított közbeszerzési szabályzat és a bíráló bizottsági 

tagok megválasztásáról szóló 67/2014. (V.29.) és a 68/2014. (V.29.) KT határozatok. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

[13. napirendi pont] 

 

Előterjesztés ajánlattevők és ajánlattételi felhívások elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének 

energetikai korszerűsítése című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00066 azonosítószámú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárásra meghívandó 

vállalkozásokat, illetve részletezi a kapcsolódó ajánlattételi felhívás tartalmát. Elmondja, hogy 

a meghívásos közbeszerzés keretében öt különböző céget kell felkérni ajánlattételre. 

Megkérdezi van-e valakinek ellenvetése, más javaslata az imént ismertetett, meghívandó 

cégekkel 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: 

 

20/2018. (II.15.) KT határozat  

 

„Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének energetikai 

korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra meghívandó 

vállalkozásokról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Az Egészségház, a 

Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére” című, TOP-3.2.1-

15-JNI-2016-00066 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra az alábbi vállalkozásokat hívja meg: 

 

 



1. Cégnév:   Malaj Center Kft. 

Székhely: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. 

Adószám: 24876384-2-16 

Kapcsolattartó: Pomázi Lajos 

E-mail cím: malajcenterkft@gmail.com 

Telefon: +36-20/370-4780 

  

2. Cégnév: Pócs és Társa Kft. 

Székhely: 5100 Jászberény, Bakki József u. 27. 

Adószám: 11772390-2-16 

Kapcsolattartó: Pócs Tibor 

E-mail cím: pocsestarsa@gmail.com 

Telefon: +36-20/316-0772 

  

3. Cégnév: JÁSZ-ALKOTÓ Kft. 

Székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9. 

Adószám: 24279127-2-16 

Kapcsolattartó: Kiss Gyula 

E-mail cím: jaszalkoto@gmail.com 

Telefon: +36-30/598-0325  

 

4. Cégnév: Skolandix Kft. 

Székhely: 5008 Szolnok, Tersánszky J. Jenő utca 6. 

Adószám: 25516447-2-16 

Kapcsolattartó: Simon András 

E-mail cím: sabaky29@freemail.hu 

Telefon: +36-20/363-8622 

  

5. Cégnév: Szarvák Mihály e.v. 

Székhely: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. 

Adószám: 63911682-2-36 

Kapcsolattartó: Szarvák Mihály 

E-mail cím:  mszarvak@freemail.hu 

Telefon: +36-70/333-5319 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár 

épületének energetikai korszerűsítésére című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 azonosító számú 

projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 

Ajánlattételi felhívás tervezetet.   

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 7 fő - a javaslatban foglaltakat  

7 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

mailto:malajcenterkft@gmail.com
mailto:pocsestarsa@gmail.com
mailto:jaszalkoto@gmail.com
mailto:sabaky29@freemail.hu
mailto:mszarvak@freemail.hu


elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2018. (II.15.) KT határozat  

 

Ajánlattételi felhívás elfogadásáról az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a 

Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére című, TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00066 

azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező Ajánlattételi felhívást.  

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

Szarvák Imre: ismerteti a Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosítószámú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárásra meghívandó 

vállalkozásokat, illetve részletezi a kapcsolódó ajánlattételi felhívás tartalmát. Elmondja, hogy 

a meghívásos közbeszerzés keretében jelen projekt keretében is öt különböző céget kell felkérni 

ajánlattételre. Megkérdezi van-e valakinek ellenvetése, más javaslata az imént ismertetett, 

meghívandó cégekkel 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: 

 

22/2018. (II.15.) KT határozat  

 

„Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, 

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozásokról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Kerékpárosbarát 

fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-

00017 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési 

eljárásra az alábbi vállalkozásokat hívja meg: 

 

1. Cégnév:   Malaj Center Kft. 

Székhely: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. 

Adószám: 24876384-2-16 

Kapcsolattartó: Pomázi Lajos 

E-mail cím: malajcenterkft@gmail.com 

Telefon: +36-20/370-4780 

  

2. Cégnév:  BOSERÉP Kft. 

Székhely: 5100 Jászberény, Halász u. 3/a. 

Adószám: 11943628-2-16 

mailto:malajcenterkft@gmail.com


Kapcsolattartó: Boda László 

E-mail cím: boserep.kft@gmail.com 

Telefon: +36-20/928-7882 

  

3. Cégnév:  GEO-GÉP Kft. 

Székhely: 5100 Jászberény, 2413/2. hrsz. 

Adószám: 10626038-2-16 

Kapcsolattartó: Agócs László 

E-mail cím: geogep1@t-email.hu; geogep2@vnet.hu 

Telefon: +36-30/938-6138  

 

4. Cégnév:  PAPS MÉLYÉP KFT. 

Székhely: 5137 Jászkisér, Sülyi út 15. 

Adószám: 22721790-2-16 

Kapcsolattartó: Pap Sándor 

E-mail cím: csabapp@gmail.com 

Telefon: +36-30/205-0939 

  

5. Cégnév:  VIMOR KFT. 

Székhely: 2740 Abony, Vasút dűlő 30/A 

Adószám: 23521043-2-13 

Kapcsolattartó: Móricz Lajos 

E-mail cím: vimorkft@gmail.com 

Telefon: +36-30/236-7147 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 

Ajánlattételi felhívás tervezetet.   

 

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: 

 

23/2018. (II.15.) KT határozat  

 

Ajánlattételi felhívás elfogadásáról a Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére  

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező Ajánlattételi felhívást.  

mailto:boserep.kft@gmail.com
mailto:geogep1@t-email.hu
mailto:geogep2@vnet.hu
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Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

[14. napirendi pont] 

 

Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó 

beszerzésekről 

 

Szarvák Imre: ismerteti a „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című 

konzorciumban benyújtott projekt egyik pontjának keretében megvalósuló, a Könyvtár 

épületének burkolatfelújítására irányuló fejlesztés részleteit. Elmondja, hogy a 100 százalékban 

uniós forrásból támogatott beruházásnak köszönhetően a jelenlegi beton aljzat felbontását 

követően új betonaljzat készül, valamint a teljes padlóburkolat klinkertégla lapokból kerül 

kialakításra. Ismerteti a feladat elvégzésére beérkezett három árajánlatot. Megállapítja, hogy a 

legelőnyösebb ajánlatot Szarvák Mihály egyéni vállalkozó adta. Javasolja Szarvák Mihály 

megbízását a felújítási munkák elvégzésére. Megkérdezi, van-e ellenvetés, 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: 

 

24/2018. (II.15.) KT határozat  

 

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan vállalkozó 

megbízásáról  

 

Jászalsószentgyörgyön az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú pályázathoz 

kapcsolódóan könyvtár burkolatának felújítására, a beton aljzat felbontásra kerül, új betonaljzat 

készül, illetve a padlóburkolat klinkertégla lapból burkolásra kerül. 

 

A beérkezett ajánlatok tartalma: 

 

1.Ajánlattevő neve: Győr Emil ev. 

Ajánlat értékelési szempont(ok) szerinti eleme(i): összességében legelőnyösebb ajánlat 
Ajánlati ár: nettó 3.031.496 Ft + Áfa = bruttó 3.850.000 Ft 

 

2.Ajánlattevő neve: Szarvák Mihály ev. 

Ajánlat értékelési szempont(ok) szerinti eleme(i): összességében legelőnyösebb ajánlat 
Ajánlati ár: nettó 2.362.205 Ft + Áfa = bruttó 3.000.000 Ft 

 

3.Ajánlattevő neve: Malaj Center Kft. 

Ajánlat értékelési szempont(ok) szerinti eleme(i): összességében legelőnyösebb ajánlat 
Ajánlati ár: nettó 3.194.253 Ft + Áfa = bruttó 4.056.701 Ft 

 

Értékelési szempont(ok) szerinti sorrend meghatározása: 

1. Szarvák Mihály ev. 



Ajánlati ár: bruttó 3.000.000 Ft 

 

2. Győr Emil ev. 

Ajánlati ár: bruttó 3.850.000 Ft 

 

3. Malaj Center Kft. 

Ajánlati ár: bruttó 4.056.701 Ft 

Nyertes ajánlattevő meghatározása: Szarvák Mihály ev. (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 

32.)  

A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vállalkozási szerződés 

megkötésére a nyertes ajánlattevővel. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. február 28.  

 

Határozatról értesülnek: 1.) Győr Emil ev. (5054 Jászalsószentgyörgy, Táncsics M. út 3/a) 

    2.) Szarvák Mihály ev. (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) 

    3.) Malaj Center Kft. (5055 Jászladány, Kossuth út 46.) 

    4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

       Szarvák Imre             dr. Kovács Kornél 

       polgármester           jegyző 

 

 

 

 

      Dömők Istvánné      Feketéné Laczlavik Ildikó 

önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 
 


