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Jegyzőkönyv 

 

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

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

megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak:  Szarvák Imre polgármester, 

   Feketéné Laczlavik Ildikó, 

   Dömők Istvánné, 

   Gál Zoltán, 

   Jakusné Vámos Mária önkormányzati képviselők,  

   dr. Kovács Kornél jegyző, 

   Zsoldi Lajos bizottsági tag, 

    Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető. 

 

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

és Koczka László képviselők előzetesen jelezték távolmaradásuk okát. Jegyzőkönyv-

hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Gál Zoltán képviselőket javasolja.  

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat  

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2018. (III.12.) KT határozat  

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Jakusné Vámos Mária és Gál Zoltán személyét elfogadta. 

 

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

    2.) Jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e javaslat az előzetesen kiküldött napirend kiegészítésére? 

Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 Előterjesztés a helyi adókról szóló 9/2012. (VI.22.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

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

00066 azonosítószámú projekt tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőinek 

kiválasztásáról 

Zárt ülésen: 

 Előterjesztés a Helyben Egymásért Szociális Szövetkezet kérelméről  

 Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlásának kérelméről 



Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat  

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2018. (III.12.) 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 elmúlt ülés óta történt intézkedések között kiemeli, hogy az önkormányzat 

dolgozói és a közfoglalkoztatottak, kihasználva a hideg időjárást - valamint azt, hogy a 

településen található, 3 éve gyönyörűen felújított tavak befagytak mintegy 5 km hosszúságban 

a partszakaszok mentén – levágták a nádat. Tekintettel arra, hogy az optimális körülmények és 

időjárás mindössze csak néhány napig kedvezett a feladatnak, így szombaton és vasárnap is 

zajlottak a munkák, melynek eredményeként a tervezett részeken 90 százalékban sikerült 

megvalósítani a tervet.  

Tájékoztat, hogy a Könyvtár oldalán lévő OTP-s bankjegykiadó automata épületfelújítás miatt 

eltávolítását követően, az illetékes szakemberekkel egyeztetve sikerült új helyet találni, mely a 

Faluháznál lesz. Reményei szerint egy-két héten belül telepítésre kerül az új helyszínre és 

ismételten a lakosság használatába áll. 

Pozitív hírként közli, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a napokban aláírásra került a 

Vadas parki a sportpályához kapcsolódó 150 férőhelyes lelátó építésének támogatási 

szerződése.  

A közeljövőben megrendezésre kerülő fontosabb események között kiemeli a március 14-én 

17:00 órakor kezdődő Kerékpárút építésének alapkő letételét, időkapszula elhelyezését Pócs 

János országgyűlési képviselő úr közreműködésében, majd ezt követően kezdődő lakossági 

fórumot, melyen az érdeklődők számára összefoglaló tájékoztatót tart az elnyert, a településen 

2018-2019-ben megvalósuló beruházásokról és fejlesztésekről. Az eseményeken számít 

minden képviselő jelenlétére. Ezen kívül szeretettel vár mindenkit március 15-én délelőtt 10 

órára a Faluházba, a forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére tartandó 

megemlékezésre, majd közös koszorúzásra. 

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

bocsátja a tájékoztatójában foglaltakat.  

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  



 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat  

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2018. (III.12.) 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 Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 

Szarvák Imre: részletezi az előterjesztésben foglaltakat, ismerteti a négy szavazókörbe javasolt 

szavazatszámláló bizottsági tagokat. Elfogadásra helyi választási iroda vezetőjének indítványát. 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat  

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2018. (III.12.) KT határozat 

 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjaira tett javaslatot és az a 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve,) 24. § alapján az alábbiak szerint elfogadta: 

 

1. sz. szavazókör: Óvoda    Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. 

Tag: Kovácsné Nagy Gizella 

Tag: Kátai Béláné 

Tag: Halláné Ronyecz Ilona 

Póttag: Bathó Andrea 

Póttag: Balogh Zsuzsanna 

 

2. sz. szavazókör: Szent Imre iskola Jászalsószentgyörgy, Fő út 78. 

Tag: Tóth Imréné 

Tag: Fekete Imréné 

Tag: Tumpekné Tóth Anett 

Póttag: Baráth Csabáné 

Póttag: Bajzáthné Vajkó Csilla 



 

3. sz. szavazókör: Faluház   Jászalsószentgyörgy, Fő út 70/A. 

Tag: Müller Attiláné 

Tag: Gál Judit 

Tag: Jakab Ferencné 

Póttag: Lajkó Anikó 

Póttag: Seres Tiborné 

 

4. sz. szavazókör: Általános Iskola  Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1. 

Tag: Tóth Miklósné 

Tag: Vörös Judit 

Tag: Sallai Gáborné 

Póttag: Berényi Jenőné 

Póttag: Limbóczki Jánosné 

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: HVI-vezető, polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) SzSzB tagok, Helyben 

    4.) Irattár, Helyben 

 

 

[3. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a helyi adókról szóló 9/2012. (VI.22.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a rendelet módosítása a Htv. és 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 

miatt vált szükségessé, melynek értelmében a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 5. § 

(1) bekezdése is hatályát veszti. Megkérdezi, van-e hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, 

szavazásra bocsátja.  

 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat  

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

4/2018. (III.13.) Önkormányzati Rendelet  

 

A helyi adókról szóló 9/2012. (VI.22.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 (A 4/2018. (III.13.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) 

 

 



[4. napirendi pont] 

 

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

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

azonosítószámú projekt tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőinek 

kiválasztásáról 

 

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

 

dr. Kovács Kornél: tájékoztat, hogy a Képviselő-testületi ülés előtt a Bíráló Bizottság ülésén 

bontotta a közbeszerzési eljárás kapcsán beérkezett ajánlatokat. Elmondja, hogy a meghívásos 

közbeszerzésre összesen három érvényes árajánlat érkezett. Tájékoztat, hogy 300 millió forint 

alatti közbeszerzéseknél a kis- és középvállalkozásokat kell előnyben részesíteni. Ismerteti a 

Bontási jegyzőkönyv adatait. A bírálat három szempont alapján történt, melyek: az ajánlati ár, 

a megfelelő jogosultságokkal rendelkező műszaki ellenőr megléte, illetve a teljesítés határideje. 

Elmondja, hogy külön jótállást nem kértünk, mivel az ajánlattételi felhívásban 3 év lett beírva, 

ami egy reális ígéret.  

Ismerteti az egyes részekre – mindhárom felújításban érintett épület külön-külön részenként 

kezelendő - benyújtott ajánlatokat. Ismerteti a Bíráló Bizottság döntési javaslatát, mely szerint 

mindhárom részre vonatkozóan a legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot Szarvák Mihály 

egyéni vállalkozó nyújtotta be, így őt javasolja nyertes ajánlattevőként kiválasztani. 

 

Szarvák Imre: megállapítja, hogy az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, név 

szerinti szavazás következik: 

        Szarvák Imre:   igen 

        Dömők Istvánné:  igen 

        Feketéné Laczlavik Ildikó: igen 

        Gál Zoltán:   igen 

        Jakusné Vámos Mária: igen 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést név szerinti szavazással egyhangúlag elfogadta az alábbi 

határozatot hozta: 

 

32/2018. (III.12.) KT határozat  

 

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

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

azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértve a 

Bíráló Bizottság előterjesztésével, azzal azonos tartalommal, név szerinti szavazással az 

alábbiak szerint döntött „Az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár épületeinek 

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

azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőinek kiválasztásáról: 

 

Az I. rész vonatkozásában érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők: 

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

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 21.524.160,- Ft 

 



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

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 19.576.197,- Ft 

3.) Skolandix Kft. (5008 Szolnok, Tersánszky J. Jenő u. 6.) 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 20.782.135,- Ft 

 

A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) nyújtotta be. Az 

értékelés alapján a Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőként 

Szarvák Mihály egyéni vállalkozót (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) hirdeti ki 

nyertesként az I. rész vonatkozásában. 

 

A II. rész vonatkozásában érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők: 

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

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 36.294.639,- Ft 

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

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 33.759.639,- Ft 

3.) Skolandix Kft. (5008 Szolnok, Tersánszky J. Jenő u. 6.) 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 35.706.850,- Ft 

 

A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) nyújtotta be. Az 

értékelés alapján a Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőként 

Szarvák Mihály egyéni vállalkozót (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) hirdeti ki 

nyertesként az II. rész vonatkozásában. 

 

A III. rész vonatkozásában érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők: 

 

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

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 19.791.377,- Ft 

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

Egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 18.281.353,- Ft 

3.) Skolandix Kft. (5008 Szolnok, Tersánszky J. Jenő u. 6.) 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 19.547.807,- Ft 

 

A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

Szarvák Mihály egyéni vállalkozó (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) nyújtotta be. Az 

értékelés alapján a Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőként 

Szarvák Mihály egyéni vállalkozót (5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32.) hirdeti ki 

nyertesként az III. rész vonatkozásában. 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Szarvák Imre 

polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás I-III. rész vonatkozásában győztes Szarvák Mihály 

egyéni vállalkozóval a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    3.) Sansz Projekt Iroda Bt, Jászberény 

    4.) Szarvák Mihály egyéni vállalkozó, Helyben 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

       Szarvák Imre             dr. Kovács Kornél 

       polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 Jakusné Vámos Mária       Gál Zoltán 

önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


