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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-án megtartott 

ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak  

 

mutatója. 

 

47/2018 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

48/2018 Napirend elfogadásáról 

49/2018 A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi átfogó 

értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról 

50/2018 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

51/2018 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei 

Intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt melegítőkonyha felújítás 

eszközbeszerzéseire vonatkozóan 

52/2018 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei 

Intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt szakmai eszközök beszerzésére 

vonatkozóan 

53/2018 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei 

Intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt bútorok beszerzésére vonatkozóan 

54/2018 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei 

Intézmény bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt keretében építési munkálatok 

elvégzésére 

55/2018 „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 

Jászalsószentgyörgyön című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosítószámú 

projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról 

56/2018 „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00037 

azonosítószámú projekt ösztöndíj programjának kiírásáról 

57/2018 EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése 

a Jászapáti Járásban” című projekt keretében „Humán szolgáltatásban dolgozó 

szakemberek lakhatási támogatása” tárgyú pályázati felhívás elfogadásáról 

58/2018  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a 

Vörösmarty út burkolatfelújítása című pályázat benyújtásáról 

59/2018 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 

 



 Jegyzőkönyv 

 

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

26-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, 

   Dr. Tóth-Daru Péter, 

   Zsoldi Lajos bizottsági tagok, 

   Péntek Mónika,  

   Kántor Sándor, 

    Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető. 

 

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

Istvánné képviselő asszony előzetesen jelezte távolmaradásának okát. Jegyzőkönyv-

hitelesítőnek Jakusné Vámos Mária és Gál Zoltán 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: 

 

47/2018. (IV.26.) KT határozat  

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Gál Zoltán és Jakusné Vámos Mária személyét elfogadta. 

 

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

    2.) Jegyző, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

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

javaslat szerint:  

 Beszámoló a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szolgálat által 2017. évben ellátott 

feladatokról 

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 Előterjesztés „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 elvégzése kapcsán 

beérkezett árajánlatok elbírálásáról 



 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 nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

 Előterjesztés „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00037 

azonosítószámú projekt ösztöndíj programjának kiírásáról 

 Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások 

fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról 

 Előterjesztés pályázat benyújtásáról a belterületi utak felújítására vonatkozóan 

 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 

Zárt ülésen: 

 Előterjesztés Civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról 

 Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről 

 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: 

 

48/2018. (IV.26.) 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 Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szolgálat által 2017. évben ellátott 

feladatokról 
 

Szarvák Imre: köszönti a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szolgálat jelenlévő két 

képviselőjét, Péntek Mónikát és Kántor Sándort. Tájékoztat, hogy a Szolgálat néhány hete 

tartotta meg az éves jelzőrendszeri értékelő egyeztetését, melyen maga is részt vett. Ismételten 

nyomatékosítja korábbi észrevételét, kéri az intézkedéseket és a nagyobb figyelmet azokhoz a  

helybéli családokhoz, ahol a legnagyobb a probléma.  

Megkérdezi a Szolgálat képviselőit, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni a beszámolót? 

 



Péntek Mónika: köszönti a jelenlévőket. Nem kívánja szóban kiegészíteni, viszont szívesen 

válaszol a felmerülő kérdésekre.  

 

Gál Zoltán: egy helyi, fiatal fiú példáját rossz emeli ki, aki az általános iskolát követően felvételt 

nyert egy szakmunkásképzőbe, azonban az első felévet sem járta végig az iskolába, abbahagyta 

a tanulást, azóta az utcán látja őt napközben. Csalódás ez számára, mivel lelkes fiúnak ismerte 

meg, korábban rendszeresen járt hozzá pingpongedzésekre is, azóta nem megy. Próbált már az 

édesanyjával is beszélni, de benne sem talált partnerre a gyerek fejlődése érdekében. 

Érdeklődik, hogy hová, kihez lehetne fordulni annak érdekében, hogy ne kallódjon el a fiú? 

 

Kántor Sándor: amennyiben az érintett betöltötte a 16. életévét, már nem iskolaköteles. 

Tájékoztat, hogy hozzá még nem érkezett az iskola felől jelzés amiatt, hogy a fiatal kimaradna 

az iskolából, de utána fog nézni. Emellett családnak is lehet egyfajta visszatartó ereje. Nagyon 

nehéz, mert ez esetben a gyerek nem lát maga előtt mintát. 

 

Koczka László: kéri, hogy nézzenek utána és próbáljanak valamit tenni, mert a fiú egy ideje 

már fociedzésekre sem jár, pedig tehetséges játékos volt.  

 

Jakusné Vámos Mária: tájékoztatásul közli, hogy egy másik problémás család kiskorú 

gyermekei sem járnak már egy ideje általános iskolába, kéri a Szolgálat segítségét. 

 

Kántor Sándor: köszöni a jelzéseket és az észrevételeket. Hangsúlyozza az önkormányzat és a 

szolgálat közötti folyamatos kommunikáció fontosságát, összedolgozását. Ígéretet tesz a 

problémák mielőbbi kivizsgálására.  

 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e további kérdés, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, 

szavazásra bocsátja a beszámolóban 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: 

 

49/2018. (IV.26.) KT határozat  

 

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi átfogó értékeléséről szóló  

 beszámoló elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászsági Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolóját elfogadta.  

 

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

     2.) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

     3.) Irattár, Helyben 

 

 

[2. napirendi pont] 
 

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 



Szarvák Imre: tájékoztat, hogy a héten elkezdődött a Rákóczi úton a kerékpárút építése, az 

érintett lakosok kiértesítése a munkálatok megkezdéséről előzetesen megtörtént.  

Pozitív hírként közli, hogy a lovardánkban jelenleg tíz bértartott ló van, az állomány teljes 

létszáma 21 darab ló. Elmondható, hogy teltházzal üzemel a lovarda. Tájékoztat továbbá, hogy 

a turisztikai attrakcióink után is egyre nagyobb a kereslet. Az elmúlt napokban Szegedről jöttek 

érdeklődők az Erzsébet malom és Vadas Vendégház lakodalom miatti bérbevétele céljából.  

Már a hétvégén megrendezésre kerül a Vadas Vendégházban az idei év első lagzija. A 

szabadtéri lakodalom, illetve a II. Családi Majális rendezvényünk szúnyogok okozta 

kellemetlenségek elkerülése miatt holnap estére szúnyoggyérítést rendelt a Vadas parkba. 

Tájékoztat, hogy az önkormányzat a napokban vásárolt egy TZK4 típusú kistraktort és hozzá 

egy fűnyíró adaptert. Gépesíteni kellett, hiszen az elmúlt időszak ingatlanvásárlásai miatt is nőtt 

az önkormányzat által fűnyírással érintett területek nagysága, a közfoglalkoztatottak száma 

viszont egyre kevesebb. Ha továbbra is kézi erővel végeznénk a mintegy 10 hektár terület 

gondozását, nem jutna mellette idő más feladatok elvégzésére.  

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

bocsátja a tájékoztatóban 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: 

 

50/2018. (IV.26.) 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 

 

 

[3. 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 azonosító számú projekt építési munkálatainak elvégzése kapcsán beérkezett 

árajánlatok elbírálásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy az óvoda fejlesztésére 

irányuló pályázat esetében is megtörtént az ajánlatok bekérése a kapcsolódó 

eszközbeszerzésekre és az építési munkák elvégzésére egyaránt. Ismerteti a beérkezett 

árajánlatokat. Elmondja, hogy a melegítőkonyha felújítás eszközbeszerzéseire a legelőnyösebb 

ajánlatot a Zericom Projekt Kft. adta br. 3.817.513 Ft összegben. A óvodai szakmai eszközök 

beszerzésére a Jász-Innova Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb br. 3.016.682 Ft összegű ajánlati 

árral. A bútorokra a Kinder Möbel Kft. ajánlotta a legkedvezőbb árat br. 4.380.118 Ft 

összegben.  



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

eszközök nyertes ajánlattevőiének kiválasztásáról szóló határozati javaslatokat.  

 

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: 

 

51/2018. (IV.26.) KT határozat  

 

Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 

bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény infrastrukturális fejlesztése” 

című projekt melegítőkonyha felújítás eszközbeszerzéseire vonatkozóan 

 

„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 melegítőkonyha felújítás eszközbeszerzéseire alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:  

 

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Zericom Projekt Kft. (5081 Szajol, Vörösmarty út 4.)  

Ajánlata: br. 3.817.513.- Ft 

 

- a 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Gastrosky Kft. (2315 Szigethalom, Ifjúság u. 7.)  

Ajánlata: br. 4.127.287.- Ft 

 

- az 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a Csupor 97’ Kft. (5000 Szolnok, Rákóczi út 50.)  

Ajánlata: br. 4.4.92.673.- Ft 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására az eszközök beszerzésére vonatkozóan 1. legkedvezőbb ajánlatot adó Zericom 

Projekt Kft-vel. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

     2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Zericom Projekt Kft., Szajol 

     4.) Gastrosky Kft., Szigethalom 

     5.) Csupor 97’ Kft., Szolnok 

     6.) Pénzügy, Helyben 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a szakmai eszközök beszerzése tárgyában legelőnyösebb 

ajánlatot adó ajánlattevő megbízásáról szóló javaslatot. 

 

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: 

 

52/2018. (IV.26.) KT határozat 



  

Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 

bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény infrastrukturális fejlesztése” 

című projekt szakmai eszközök beszerzésére vonatkozóan 

 

„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 „fektetők, szakmai eszközök” beszerzéseire alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:  

 

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jász-Innova Kft. (5100 Jászberény, Szilfa u. 9.)  

Ajánlata: br. 3.016.682.- Ft  

 

- a 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jászmetál 2000 Kft. (5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.)  

Ajánlata: br. 3.353.689.- Ft 

 

- az 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a Kinder Möbel Bt. (5054 Jászalsószentgyörgy, Széchenyi 

út 16/B.) Ajánlata: br. 3.500.057.- Ft 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására az eszközök beszerzésére vonatkozóan 1. legkedvezőbb ajánlatot adó Jász-Innova 

Kft -vel. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

     2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

     4.) Jászmetál 2000 Kft., Jászjákóhalma 

     5.) Kinder Möbel Bt., Helyben 

     6.) Pénzügy, Helyben 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az óvodai és bölcsődei bútorok beszerzése tárgyában 

legelőnyösebb ajánlatot adó ajánlattevő megbízásáról szóló javaslatot. 

 

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: 

 

53/2018. (IV.26.) KT határozat 

  

Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 

bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény infrastrukturális fejlesztése” 

című projekt bútorok beszerzésére vonatkozóan 

 

„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 „óvodai bútorok” beszerzéseire alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:  

 



- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Kinder Möbel Bt. (5054 Jászalsószentgyörgy, Széchenyi 

út 16/B.) Ajánlata: br. 4.380.118.- Ft 

 

- a 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jász-Innova Kft. (5100 Jászberény, Szilfa u. 9.)  

Ajánlata: br. 5.036.807.- Ft 

 

- az 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jászmetál 2000 Kft. (5121 Jászjákóhalma, Fő út 107.)  

Ajánlata: br. 5.245.557.- Ft 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására az eszközök beszerzésére vonatkozóan 1. legkedvezőbb ajánlatot adó Kinder Möbel 

Bt -vel. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

     2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Kinder Möbel Bt., Helyben 

     4.) Jászmetál 2000 Kft., Jászjákóhalma 

     5.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

     6.) Pénzügy, Helyben 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja az építési munkák elvégzése tárgyában legelőnyösebb 

ajánlatot adó ajánlattevő megbízásáról szóló javaslatot. 

 

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: 

 

54/2018. (IV.26.) KT határozat 

  

Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény 

bölcsődei férőhelyeinek megduplázása és az intézmény infrastrukturális fejlesztése” 

című projekt keretében építési munkálatok elvégzésére  

 

„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 (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 cégek az alábbi ajánlatokat adták:  

 

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jászgenerál Kft. (5055 Jászladány, Vadász utca 1.) 

Ajánlata: br. 21.877.095.- Ft 

 

- a 2. legkedvezőbb ajánlatot adta Győr Emil ev. (5054 Jászalsószentgyörgy, Táncsics út 3/a.) 

Ajánlata: br. 24.127.068.- Ft 

 



- az 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jász-Alkotó Kft. (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9.) 

Ajánlata: br. 25.103.532.- Ft 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására az építési munkák elvégzésére vonatkozóan 1. legkedvezőbb ajánlatot adó 

Jászgenerál Kft-vel. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

     2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Jászgenerál Kft., Jászladány 

     4.) Győr Emil e.v., Helyben 

     5.) Jász-Alkotó Kft., Jászberény 

     6.) Pénzügy, 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 eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztásáról 

Szarvák Imre: ismerteti 40/2018. (III. 29.) KT határozat alapján 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 meghívott vállalkozások árajánlatait. Elmondja, hogy a felkért ötből csak három 

vállalkozás nyújtotta be árajánlatát. Ismerteti a Bíráló Bizottság ma délelőtt megtartott ülésén 

felvett bírálati jegyzőkönyvet és a döntési javaslatot, mely alapján a három ajánlattevő közül a 

Malaj Center Kft. nettó 119.128.355 Ft összegű ajánlata a legelőnyösebb. Megkérdezi, van-e 

kérdés, más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, név szerinti szavazással szavazásra bocsátja. 

 

Szarvák Imre:   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: 

 

55/2018. (IV.26.) KT határozat 

 

„Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön 

című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosítószámú projekt kivitelezési 

munkálatainak elvégzésére” tárgyú 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 a „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 

Jászalsószentgyörgyön című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00012 azonosítószámú projekt 

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról: 

 

Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők:  

 

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

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 119.128.355.- Ft 

 

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

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 123.991.279.- Ft 

 

3.) Omega Zolas Kft. (1035 Budapest, Miklós utca 13. 8. em. 42.) 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 120.003.097.- 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 ajánlattevőjeként a MALAJ CENTER 

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

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Szarvák Imre 

polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes 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 

 

 

[5. napirendi pont] 

 

Előterjesztés „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00037 azonosítószámú 

projekt ösztöndíj programjának kiírásáról 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy az összesen 134,882 millió forint összegű elnyert pályázati pénz 

mintegy 40 százaléka különböző települési ösztöndíjakra fordítandó. Ismerteti a pályázati 

felhívás tartalmát. Elmondja, hogy jelen pályázat, a kiosztható ösztöndíjak első pillére, a 16 és 

25 év közötti helyi fiatalok támogatására irányul. Célja, hogy megszerezhessék a képességeik 

szerinti  legmagasabb szintű, lehetőleg a település számára szükséges, helyben is hasznosítható 

tudást, továbbá ezzel ösztönözve a helyben maradásukat, a településhez való kötődésüket. Az 

pályázatnak köszönhetően mintegy 20 helyi fiatal 24 hónapon keresztül folyamatosan 

részesülhet havi 10.000 Ft összegű települési ösztöndíjban. Ismerteti a pályázati feltételeket. A 

benyújtási határidőt június 18. napjára tűzné ki és az ösztöndíjak folyósításának kezdő időpontja 

július 1. napja lenne. Megkérdezi, van-e ellenvetés, támogatható-e a javaslat? 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: 

 

56/2018. (IV.26.) KT határozat 

 

„A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

Jászalsószentgyörgyön” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00037 azonosítószámú projekt 

ösztöndíj programjának kiírásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00037 azonosítószámú 

projekt ösztöndíj programjának a középiskolai tanulók, főiskolai vagy egyetemi hallgatók 

számára összeállított pályázati felhívást.  

A Képviselő-testület megbízza Szarvák Imre polgármestert az ösztöndíjpályázati felhívás 

településszintű meghirdetésével. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő (ösztöndíjpályázati felhívás közzétételére): 2018. május 15. 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

[6. napirendi pont] 

 

Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások 

fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a több jászsági 

településsel közös konzorciumban elnyert pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílik a 

településen humán szolgáltatás területén dolgozó szakemberek lakhatási támogatására helyben 

maradásuk ösztönzése érdekében. Javasolja fél évente új pályázatot kiírni annak érdekében, 

hogy minél többen részesülhessenek támogatásban, melynek összege 50.000 Ft havonta. 

Minden pályáztatás alkalmával egy-egy főnek szavazható meg a támogatás. Megkérdezi, 

támogatható-e a javaslat? Van-e kérdés, más vélemény? 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: 

 

57/2018. (IV.26.) KT határozat 

 



EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a 

Jászapáti Járásban” című projekt keretében „Humán szolgáltatásban dolgozó 

szakemberek lakhatási támogatása” tárgyú pályázati felhívás elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, „Pályázati felhívás humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek lakhatási 

támogatásához” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú projekt keretében a 

településen humán szolgáltatások területén dolgozók számára kiírt pályázati felhívást.  

A Képviselő-testület megbízza Szarvák Imre polgármestert a pályázati felhívás 

meghirdetésével. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő (pályázati felhívás közzétételére): 2018. május 4. 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

[7. napirendi pont] 

 

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a belterületi utak felújítására vonatkozóan 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy egy, útfelújításra 

irányuló pályázati lehetőséget sem szabad elszalasztani. Jelen pályázat keretében a Vörösmarty 

út Arany János és Rákóczi út közötti szakaszának burkolatfelújítására szeretnénk forrást nyerni. 

Megkérdezi van-e kérdés? 

 

Jakusné Vámos Mária: tájékoztat, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta az előterjesztést, 

tartalmát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem érkezett, 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: 

 

58/2018. (IV.26.) KT határozat 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a Vörösmarty 

út burkolatfelújítása című pályázat benyújtásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (költségvetési 

törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívás keretében pályázatot nyújt be a 

Vörösmarty út burkolatfelújítására vonatkozóan. 

A beruházás összköltsége 17.595.073.- forint, a támogatás összege 14.955.812.- forint, a 

2.639.261.- forint összegű önerőt az önkormányzat saját forrásból biztosítja.  



 

Határidő: 2018. május 2. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

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

     2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Ig., Szolnok 

 

 

[8. 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: a Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központot fenntartó Jászjákóhalma 

Község jegyzőjének kezdeményezésére a március 29-ei ülésen hozott 41/2018. számú KT 

határozat egy pontjának módosítása vált szükségessé. Kérik, hogy 2018. május 1. napja helyett 

július 1-jétől módosuljanak a térítési díjak. Megkérdezi, támogatható-e a javaslat, van-e 

ellenvetés? 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: 

 

59/2018. (IV.26.) 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. június 

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: 

* Az intézményi térítési díj az ÁFA összegét nem tartalmazza 

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

igénybe vevőnek.” 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával egyidőben 

visszavonja a 41/2018. (III.29.) számú KT határozatát.  

 
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. 

 

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

 

 

 

 

       Szarvák Imre             dr. Kovács Kornél 

       polgármester           jegyző 

 

 

 

 

Gál Zoltán          Jakusné Vámos Mária 

önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 

Kategóriák A szolgáltatás 2018. 

évi önköltsége 

(Ft/fő/adag) 

Intézményi térítési 

díj 

(Ft/adag)* 

Kiszállítás 

(Ft/adag) 

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 


