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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 29-én megtartott 

ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak  

 

mutatója. 

 

 

 

35/2018 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

36/2018 Napirend elfogadásáról 

37/2018 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

38/2018 „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” 

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

eljárás nyertes ajánlattevőinek kiválasztásáról 

39/2018 Ajánlattételi felhívás elfogadásáról a „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, 

rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 

azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére 

40/2018 „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 

Jászalsószentgyörgyön című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító számú 

projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra 

meghívandó vállalkozásokról 

5/2018. (III.30.) Önkormányzati Rendelet  

A talajterhelési díjról szóló 12/2007. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

6/2018. (III.30.) Önkormányzati Rendelet 

A gyermekétkeztetés térítési díjairól és a bölcsődei ellátás gondozási díjáról 

szóló 5/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelete módosításáról 

41/2018 A Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési 

díjainak megállapításáról szóló 8/2015.(VI.15.) számú önkormányzati 

rendeletének módosítására 

42/2018 „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei férőhelyeinek 

megduplázása és az intézmény infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-1.4.1-

15-JN1-2016-00010 azonosító számú projekt építési munkálatainak elvégzésére 

vállalkozások meghívásáról 

43/2018 A település helyi úthálózatának fejlesztése érdekében 2018. évben 

megvalósítandó útfelújításiprogram építési munkálatainak elvégzésére 

vállalkozások meghívásáról 

 

 
  



Jegyzőkönyv 

 

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

29-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,  

Kátai Lajos,  

Koczka László önkormányzati képviselők,  

   dr. Kovács Kornél jegyző, 

   Zsoldi Lajos bizottsági tag, 

    Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető. 

 

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

határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakusné Feketéné Laczlavik Ildikó és Kátai Lajos 

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: 

 

35/2018. (III.29.) KT határozat  

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Feketéné Laczlavik Ildikó és Kátai Lajos személyét elfogadta. 

 

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

    2.) Jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

Szarvák Imre: kéri az előzetesen kiküldött napirend elfogadását és kiegészítését az alábbi 

javaslatok szerint:  

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 Előterjesztés „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

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

tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

 Előterjesztés „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának elfogadásáról 

 Előterjesztés „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 



Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra meghívandó 

vállalkozásokról 

 Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 12/2007. (IX.28.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési 

díjairól és a bölcsődei ellátás gondozási díjáról szóló 5/2017. (IV.7.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 Előterjesztés a Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjainak 

megállapításáról szóló 8/2015. (VI.15.) számú önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló határozati javaslat elfogadásáról 

 Előterjesztés „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei férőhelyeinek 

megduplázása és az intézmény infrastrukturális fejlesztése című TOP-1.4.1-15-JN1-

2016-00010 azonosítószámú projekt építési munkálatainak elvégzésére” vállalkozások 

meghívásáról 

 Előterjesztés a település helyi úthálózatának fejlesztése érdekében 2018. évben 

megvalósítandó útfelújítási program építési munkálatainak elvégzésére vállalkozások 

meghívásáról 

Zárt ülésen: 

 Előterjesztés ingatlanügyekről  

 

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: 

 

36/2018. (III.29.) 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: tájékoztat, hogy az elmúlt hétvégén a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és 

Hagyományőrző Egyesület lengyel-magyar barátság napja alkalmából az Erzsébet malomban 

megtartott rendezvényén vett részt képviselve a Képviselő-testületet. A rendezvény igazán 

színvonalasra sikerült, a szervezőknek ezúton is gratulál. Elmondja, hogy az Egyesület a 

településen legnagyobb ütemben fejlődő közösség. Tajgainak száma már eléri a száz főt. 

Megnyitó beszédében ígéretet tett nekik, hogy a jövőben egy buszos kirándulás keretében 40 



főt önkormányzati támogatással és némi önerő biztosításával kivinne a lengyelországi Gmina 

Tarnów testvértelepülésünkre.  

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

tájékoztatójában 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: 

 

37/2018. (III.29.) 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 „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

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

tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

 

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

 

dr. Kovács Kornél: részletezi az ajánlattételi felhívásra beérkezett három ajánlatot, majd 

ismerteti a Bíráló Bizottság javaslatát. Javasolja a legelőnyösebb ajánlatot adó Malaj Center 

Kft. ajánlatát elfogadásra.  

 

Szarvák Imre: az ajánlati árral kapcsolatban tájékoztat, hogy a pályázatban adott volt a keret és 

a hossz, ehhez mérten elég szűkös a költségvetése. A fejlesztés négy fajta közművet is érint, 

melyek: kerékpárút és gyalogút, ezalatt a vízelvezető csatorna, valamint az E-on hálózatán 21-

22 darab oszlopot is át kell helyezni. Egy darab oszlop áthelyezés körülbelül 500.000 forintba 

kerül. Megkérdezi van-e hozzászólás, más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, név szerinti 

szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Szarvák Imre:   igen 

        Dömők Istvánné:  igen 

        Feketéné Laczlavik Ildikó: igen 

        Gál Zoltán:   igen 

        Jakusné Vámos Mária: igen 

        Kátai Lajos:   igen 

        Koczka László:  igen 



 

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

határozatot hozta: 

 

38/2018. (III.29.) KT határozat 

 

„Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével Jászalsószentgyörgyön” című, 

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00017 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőinek kiválasztásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetértve a 

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

alábbiak szerint döntött a „Kerékpárosbarát fejlesztés kerékpárút kiépítésével 

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

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőinek kiválasztásáról: 

 

Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők: 

 

1.) MALAJ CENTER Kft. (5055 Jászladány, Kossuth út 46.) 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 105.099.204,- Ft 

 

2.) PAPS MÉLYÉP Kft (5137 Jászkisér, Sülyi út 15.) 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 111.933.940,- Ft 

 

3.) VIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2740 Abony, Vasút dűlő 30/A.) 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 127.711.708,- Ft 

 

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

MALAJ CENTER Kft. (5055 Jászladány, Kossuth út 46.) nyújtotta be. Az értékelés alapján a 

Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőként a MALAJ CENTER 

Kft. (5055 Jászladány, Kossuth út 46.) hirdeti ki. 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Szarvák Imre 

polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás győztes ajánlattevőjével, a MALAJ CENTER Kft-

vel 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.) Malaj Center Kft, Jászladány 

 

 

[3. napirendi pont] 

 

Előterjesztés „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának elfogadásáról 

 



Szarvák Imre: ismerteti az ajánlattételi felhívás tartalmát. Elmondja, hogy összesen mintegy 

5642 m belvízcsatorna fog épülni a település 11 utcájában. Megkérdezi, hogy van-e kérdés? 

Mivel jelentkezőt nem lát, név szerinti szavazással szavazásra bocsátja. 

 

Szarvák Imre:   igen 

        Dömők Istvánné:  igen 

        Feketéné Laczlavik Ildikó: igen 

        Gál Zoltán:   igen 

        Jakusné Vámos Mária: igen 

        Kátai Lajos:   igen 

        Koczka László:  igen 

 

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

határozatot hozta: 

 
39/2018. (III. 29.) KT határozat 

Ajánlattételi felhívás elfogadásáról a „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, 

rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító 

számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 

egyhangúan elfogadja a határozat mellékletét képező Ajánlattételi felhívást.  

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 
 
 

[4. napirendi pont] 

 

Előterjesztés „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 

Jászalsószentgyörgyön” című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító számú projekt 

kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra meghívandó 

vállalkozásokról 

 

Szarvák Imre: elmondja, hogy 10 éve még a víz által egyik legveszélyeztetettebb települések 

közé tartozott Jászalsószentgyörgy, melynek legfőbb oka azon kívül, hogy - a Zagyva folyó 

mellett terül el a település - az elmúlt 70 évben ez ügyben szinte egyáltalán nem történtek 

intézkedések. A tavak rekonstrukciójával és a rávezető csatornák összekötésével 2014-ben 

elindult az intézkedés. Jelen pályázattal a közepes volumenű csatornák rekonstrukciója valósul 

meg burkolt árkokkal. Ezt követően 20 százalék marad a településen, ahol problémás lehet a 

vízelvezető rendszer, de ezt már az önkormányzat kisebb léptékben önerőből és 

közfoglalkoztatási programok bevonásával kívánja megoldani.  

Részletezi az előterjesztésben foglaltakat. Megkérdezi, van-e kérdés, más javaslat a 

meghívandó vállalkozásokkal kapcsolatban? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja. 

 

Mivel jelentkezőt nem lát, név szerinti szavazással szavazásra bocsátja. 

 

Szarvák Imre:   igen 

        Dömők Istvánné:  igen 



        Feketéné Laczlavik Ildikó: igen 

        Gál Zoltán:   igen 

        Jakusné Vámos Mária: igen 

        Kátai Lajos:   igen 

        Koczka László:  igen 

 

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

határozatot hozta: 

 

40/2018. (III. 29.) KT határozat 

 

„Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön 

című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosító számú projekt kivitelezési 

munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra meghívandó 

vállalkozásokról 

 

„Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi vízelvezető-

hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-

00012 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési 

eljárásra név szerinti szavazással egyhangúan döntött az alábbi vállalkozások meghívásáról: 

 

1. Cégnév:   Malaj Center Kft. 

Székhely: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. 

Adószám: 24876384-2-16 

 

2. Cégnév: PAPS MÉLYÉP Építőipari Kivitelező Kft. 

Székhely: 5137 Jászkisér, Sülyi út 15. 

Adószám: 22721790-2-16 

  

3. Cégnév: WIMOR Kft. 

Székhely: 2740 Abony, Vasút dűlő 30/A. 

Adószám: 23521043-2-13  

 

4. Cégnév: Omega Zolas Kft. 

Székhely: 1035 Budapest, Miklós utca 13. 8. em. 42. 

Adószám: 22638689-2-41 

  

5. Cégnév: JÁSZ AQUA SYSTEAM Kft. 

Székhely: 5055 Jászladány, Jászkiséri út 23. 

Adószám: 23452460-2-16 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre 

 

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

    2.) Malaj Center Kft., Helyben 

    3.) PAPS MÉLYÉP Építőipari Kivitelező Kft., Jászkisér 

    4.) WIMOR Kft., Abony 

    5.) Omega Zolas Kft., Budapest 

    6.) JÁSZ AQUA SYSTEAM Kft., Jászladány 



[5. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 12/2007. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Szarvák Imre: elmondja, hogy a rendelet módosítása egy technikai módosítás miatt vált 

szükségessé. Megkérdezi, van-e kérdés a 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: 

 

5/2018. (III.30.) Önkormányzati Rendelet  

 

A talajterhelési díjról szóló 12/2007. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 (Az 5/2018. (III.30.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) 

 

 

[6. napirendi pont] 

 

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési 

díjairól és a bölcsődei ellátás gondozási díjáról szóló 5/2017. (IV.7.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy az Ozirisz Kft. kérte az 5 százalékos emelést május 1-jétől a 

bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésre vonatkozóan. Az önkormányzatnak ez az emelés éves 

szinten körülbelül 120.000 forint összegű többletkiadást jelent. Még ezzel az emeléssel is 

kiemelkedően alacsonyabb a szolgáltatás díja, mint a környékbeli településeken. Várja a 

javaslatokat, észrevételeket. 

 

Jakusné Vámos Mária: támogatja a javaslatot, hiszen a szülők nagy részének nem kell fizetnie 

a gyermeke étkeztetéséért. Emellett az élelmiszerek, főzéshez használt alapanyagok árainak 

fokozatos emelkedése is indokolja az áremelést.  

 

Szarvák Imre: mivel ellenvetés, más hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a javaslatot. 

 

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: 

 

6/2018. (III.30.) Önkormányzati Rendelet  

 

A gyermekétkeztetés térítési díjairól és a bölcsődei ellátás gondozási díjáról szóló 

5/2017. (IV.7.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 (A 6/2018. (III.30.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) 



[7. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjainak 

megállapításáról szóló 8/2015. (VI.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló határozati javaslat elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Az emelt összegű szociális étkezési 

szolgáltatás- és az intézményi térítési díj növekedésének bevezetését 2018. május 1-jétől 

javasolja, mivel a módosítást a Társulás székhely önkormányzatának is jóvá kell hagynia. 

Megkérdezi, támogatható-e a 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: 

 

41/2018. (III.29.) KT határozat 

 

A Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjainak megállapításáról 

szóló 8/2015.(VI.15.) számú önkormányzati rendeletének módosítására 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő -testülete a Jászsági Szociális 

Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 31.f .) pontja alapján megkéri Jászjákóhalma 

Községi Önkormányzat Képviselő- testületét, hogy a Jászsági Szociális Alapszolgáltató 

Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015.(VI.15) számú önkormányzati 

rendelet módosítása során a rendelet 2.számú mellékletét az alábbi tartalommal fogadja el: 

„A Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ jászalsószentgyörgyi telephelyén 2018. május 

1-jétől az Idősek Klubjában igénybe vett szociális étkeztetésért, valamint a házi 

segítségnyújtásáért fizetendő térítési díjak mértékét - a 2008. január 1-től érvényes 28.500,-Ft-

os nyugdíjminimumot figyelembe véve - az alábbiak szerint rendeli el megállapítani: 

 

1.) Házi segítségnyújtás  

Kategóriák A szolgáltatás 2018. évi 

önköltsége 

(Ft/óra/ellátott) 

Intézményi térítési díj 

(Ft/óra) 

Személyi gondozás 1.277 240 

        Szociális segítés 547 240 

 

2.) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak: 

Kategóriák A szolgáltatás 2018. 

évi önköltsége 

(Ft/fő/adag) 

Intézményi térítési 

díj 

(Ft/adag)* 

Kiszállítás 

(Ft/adag) 



* Az intézményi térítési díj az ÁFA összegét nem tartalmazza 

3.) Az intézményben a napközbeni tartózkodásért külön díjat nem kell fizetnie a szolgáltatást 

igénybe vevőnek.” 

 
Erről értesül:                               1) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

                                        2) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

                                        3) Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ,                                                      

                                             Jászjákóhalma Község Önkormányzata 

                                        4) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 

                                        5) Irattár, H. 

 

 

[8. napirendi pont] 

 

Előterjesztés „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei férőhelyeinek 

megduplázása és az intézmény infrastrukturális fejlesztése című TOP-1.4.1-15-JN1-2016-

00010 azonosítószámú projekt építési munkálatainak elvégzésére” vállalkozások 

meghívásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Részletezi, hogy az építés négy területet 

érint, melyek: a tálaló és mosogató helyiségek felújítása, 7 db csoportszoba és kapcsolódó, 

korábban burkolatcserével nem érintett helyiségek burkolása, épület belső festése, 7 db 

csoportszoba előtti teraszok burkolása gumi burkolattal, valamint az udvar aszfaltozása. 

Ismerteti a meghívni kívánt vállalkozásokat. Megkérdezi, van-e más javaslat, ellenvetés? Mivel 

jelentkezőt nem lát, 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: 

 

42/2018. (III. 29.) KT határozat 

 

jövedelme nem 

haladja meg a 

nyugdíjminimumot 

 

837 

 

95 

 

0 

jövedelme nem 

haladja meg a 

nyugdíjminimum 

150%-át 

          

             837 

 

               244 

 

0 

jövedelme a 

nyugdíjminimum 

150% és 200%-a 

között van 

 

837  

 

339 

 

0 

jövedelme a 

nyugdíjminimum 

200%-át meghaladja 

 

837 

 

426 

 

0 



„A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása 

és az intézmény infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00010 

azonosító számú projekt építési munkálatainak elvégzésére vállalkozások meghívásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Cifrapalota Óvodai és 

Bölcsődei Intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény infrastrukturális 

fejlesztése” című, TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00010 azonosító számú projekt alábbi építési 

munkálatainak elvégzésére:  

- tálaló és mosogató helyiségek felújítása, 

- 7 db csoportszoba és kapcsolódó, korábban burkolatcserével nem érintett helyiségek 

burkolása, épület belső festése, 

- 7 db csoportszoba előtti teraszok burkolása gumi burkolattal, 

- udvar aszfaltozása 

 

az alábbi vállalkozásokat hívja meg: 

 

1. Cégnév: Jászgenerál Kft. 

Székhely: 5055 Jászladány, Vadász u. 1. 

Adószám: 26289160-2-16 

  

2. Cégnév: Győr Emil e.v. 

Székhely: 5054 Jászalsószentgyörgy, Táncsics M. u. 3/A. 

Adószám: 64668789-2-36 

  

3. Cégnév: Jász-Alkotó Kft. 

Székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9. 

Adószám: 24279127-2-16 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) Jászgenerál Kft., Jászladány 

    3.) Győr Emil e.v., Helyben 

    4.) Jász-Alkotó Kft., Jászberény 

    5.) Irattár, Helyben 

 

 

[9. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a település helyi úthálózatának fejlesztése érdekében 2018. évben 

megvalósítandó útfelújítási program építési munkálatainak elvégzésére vállalkozások 

meghívásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, tájékoztat a 2018-ban megvalósuló 

útfelújításokról. Ismerteti a meghívni kívánt három céget. Megkérdezi, van-e más javaslat, 

ellenvetés? 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: 

 

43/2018. (III. 29.) KT határozat 

 

A település helyi úthálózatának fejlesztése érdekében 2018. évben megvalósítandó 

útfelújításiprogram építési munkálatainak elvégzésére vállalkozások meghívásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település helyi 

úthálózatának fejlesztése érdekében 2018. évben megvalósítandó útfelújításiprogram építési 

munkálatainak elvégzésére:  

- 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. 

- Óvoda út aszfaltozása 268 méter hosszan, 817 m² felületen. 

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

méter hosszan, 696 m² felületen. 

- Madách út 80 méter hosszan, 360 m² felületen 

az alábbi vállalkozásokat hívja meg: 

 

1. Cégnév: MASTER RIDE Kft. 

Székhely: 3373 Besenyőtelek, Dózsa út 711. hrsz. 

Adószám: 14683347-2-10 

  

2. Cégnév: Tanka-PIDO Kft. 

Székhely: 2112 Veresegyház, Szadai út 3. 

Adószám: 64668789-2-36 

  

3. Cégnév: Megyeri KOVÁCS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 1044 Budapest, Fadrusz János u.22. 

Adószám: 12220858-2-41 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre 

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

    2.) Master Ride Kft., 3373 Besenyőtelek, Dózsa út 711. hrsz. 

    3.) Tanka-Pido Kft., 2112 Veresegyház, Szadai út 3. 

    4.) Megyeri Kovács Kft., 1044 Budapest, Fadrusz János u.22. 

 

 

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

 

 

 

 

       Szarvák Imre             dr. Kovács Kornél 

       polgármester           jegyző 



 

 

 

 

Feketéné Laczlavik Ildikó       Kátai Lajos 

önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


