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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én megtartott 

ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak  

 

mutatója. 

 

71/2018 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

72/2018 Napirend elfogadásáról 

73/2018 Jászapáti Járási Hivatal ügysegédi feladatellátás módosításáról 

74/2018 Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

75/2018 A TRV Zrt. Jászalsószentgyörgy településen nyújtott 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

76/2018 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

7/2018. (V.31.) Önkormányzati Rendelet  

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

77/2018 Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési beszámolójának elfogadásáról 

78/2018 Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

79/2018 Ajánlattételi felhívás elfogadásáról „A fiatalok lakhatási körülményeinek 

javítása és helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című, EFOP-

1.2.11-16-2017-00037 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére 

80/2018 „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra 

meghívandó vállalkozásokról 

81/2018 „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

projekt kapcsán marketing tevékenységek elvégzésére meghívandó 

vállalkozásokról 

82/2018 „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

projekt kapcsán szakértői feladatok ellátására meghívandó vállalkozásokról 

83/2018 „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

projekt kapcsán fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások 

nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítéséhez kapcsolódó feladatok 

elvégzésére meghívandó vállalkozásokról 

84/2018 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. 

évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

85/2018 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a település helyi úthálózatának fejlesztése 

érdekében 2018. évben megvalósítandó útfelújítási program építési 

munkálatainak elvégzésére 

86/2018 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló 2018. évi igény 

benyújtásáról  



Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-

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, 

   Vári-Nagy Judit hivatalvezető, Jászapáti Járási Hivatal, 

   Dr. Tóth-Daru Péter, 

Zsoldi Lajos bizottsági tagok, 

   Vigh Miklós bizottsági tag, 

   Homajovszki Tibor ügyvezető. Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 

   Ádám Andrásné, 

    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: 

 

71/2018. (V.31.) 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 és elfogadását az alábbi 

javaslat szerint:  

 Előterjesztés Jászapáti Járási Hivatal ügysegédi feladatellátás módosítási kérelméről 

 A Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 Beszámoló a TRV Zrt. Jászalsószentgyörgy településen nyújtott 2017. évi 

tevékenységéről  



 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzügyi tervének 

végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

 Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési beszámolójának 

elfogadásáról 

 Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 Előterjesztés „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

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

azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

 Előterjesztés „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

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

azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési 

eljárásra meghívandó vállalkozásokról  

 Előterjesztés „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

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

azonosítószámú projekthez kapcsolódó egyéb beszerzésekről 

 Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási szolgáltató Rendszer 

tevékenységéről 2017. évben 

 Előterjesztés nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a település helyi úthálózatának 

fejlesztése érdekében 2018. évben megvalósítandó útfelújítási program építési 

munkálatainak elvégzésére vonatkozóan 

 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló 2018. évi igény 

benyújtásáról 

Zárt ülésen: 

 Előterjesztés ingatlanértékesítésre vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról 

 Előterjesztés ingatlanvásárlásról 

 Előterjesztés önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti szerződése 

meghosszabbításának kérelméről 

 Előterjesztés személygépjármű vásárlásáról  

 Előterjesztés személygépjármű vásárlásáról 

 

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: 

 

72/2018. (V.31.) 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] 

 

Előterjesztés Jászapáti Járási Hivatal ügysegédi feladatellátás módosítási kérelméről 

 

Szarvák Imre: szeretettel köszönti Vári-Nagy Judit járási hivatalvezető asszonyt a képviselő-

testületi ülésen, kinek szoros időbeosztására tekintettel vette a mai ülés napirendjének elejére a 

járási ügysegéd ügyfélfogadási idejének módosítása tárgyában írt kérelmet. Megkérdezi, 

kívánja-e szóban kiegészíteni a leírtakat? 

 

Vári-Nagy Judit: köszönti a jelenlévőket, köszöni a lehetőséget. Tájékoztat, hogy ez egy régóta 

tervezett kérés. 2013. január 1-je vannak jelen ügysegédek a településeken, azonban már 

hosszabb ideje az egész megyében megszüntették az álladó ügysegédi megbízásokat, egyedül 

Jászalsószentgyörgyön dolgozik állandó ügysegéd. Mivel ő mindig itt van, nehezen tudja 

megoldani a központi, kizárólag Jászapátiban elérhető elektronikus felület használatát. Utaznia 

kell, hogy az elektronikus ügyintézéshez adatokat tudjon rögzíteni. A módosító javaslatot 

elfogadva a jövőben változás a csütörtök délutáni ügyfélfogadási idő megszüntetése, mely 

mindössze heti 3 órát érintene.  

 

Szarvák Imre: köszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, van-e kérdés, 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: 

 

73/2018. (V.31.) KT határozat  

 

Jászapáti Járási Hivatal ügysegédi feladatellátás módosításáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ügysegédi 

feladatellátás ügyfélfogadási idejének módosítására tett javaslatot a jogszabályi változások 

figyelembevételével, az ügysegédi feladatok eredményessége, hatékonysága érdekében és 

hozzájárul, hogy 2018. július 1. napjától az állandó ügysegédi munkakör helyett ideiglenes 

ügysegédi munkakör legyen betöltve a településen.  

 

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

    2.) Jegyző, Helyben 

    3.) Jászapáti Járási Hivatal - Hivatalvezető, Jászapáti 

 4.) Irattár, Helyben 

 

(Vári-Nagy Judit elhagyta az üléstermet.) 

 

[2. napirendi pont] 

 

A Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: köszönti Homajovszki Tibort, a Vízmű Kft. ügyvezetőjét. Megkérdezi, kívánja-

e szóban kiegészíteni a beszámolót? 

 



Homajovszki Tibor: köszönti a jelenlévőket, köszöni a lehetőséget. Nem kívánja kiegészíteni, 

azonban szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre. Tájékoztat, hogy Vízmű Kft. Felügyelő 

Bizottság a mai Képviselő-testületi ülés előtt tartotta meg a ülését, melyen tárgyalta és elfogadta 

a beszámolót. 

 

Szarvák Imre: ismerteti a beszámoló tartalmát. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Mivel 

jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a benne 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: 

 

74/2018. (V.31.) KT határozat  

 

Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgyi Vízmű 

Kft. 2017. évi beszámolóját elfogadta.  

 

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

    2.) Jegyző, Helyben 

    3.) Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft., Helyben 

 4.) Irattár, Helyben 

 

[3. napirendi pont] 

 

Beszámoló a TRV Zrt. Jászalsószentgyörgy településen nyújtott 2017. évi tevékenységéről 

 

Szarvák Imre: ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Tájékoztat, hogy az adatok alapján a Zrt. 

vesztesége csak Jászalsószentgyörgy településen 2017. évben mintegy 48,9 millió forint. 

Megkérdezi, van-e kérdés? 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: 

 

75/2018. (V.31.) KT határozat  

 

A TRV Zrt. Jászalsószentgyörgy településen nyújtott 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TRV Zrt. 

Jászalsószentgyörgy településen nyújtott 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójában 

foglaltakat elfogadta.  

 

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

    2.) Jegyző, Helyben 

    3.) TRV Zrt., Szolnok 



 4.) Irattár, Helyben 

 

(Homajovszki Tibor elhagyta az üléstermet.) 

 

[4. napirendi pont] 

 

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 

Szarvák Imre: tájékoztatójában ismerteti a folyamatban lévő projektek aktuális állapotát leíró 

táblázat adatait. Elmondja, hogy a Rákóczi úti kerékpárút kiépítése folyamatban van, halad az 

alapozás és a burkolt vízelvezető rendszer kialakítása. Az aszfaltozás még várat magára, mivel 

a villanyoszlopok még nincsenek kiszedve és áthelyezve. Ősszel tervezi az új kerékpárút 

mentén egységes növényzet kialakítását, melyre vonatkozóan várja az ötleteket.  

Tájékoztat, hogy mintegy három hét múlva kezdődik a belvíz program, mely keretében újabb 

11 utcában, mintegy 5,5 km hosszan belterületi burkolt víztelenítő árkok és egyéb vízelvezető 

rendszer részét képező műtárgyak kiépítésére kerül sor összesen 170 millió forintból.  

Az Alattyánnal és Jánoshidával közösen elnyert, turizmusfejlesztésre irányuló projekt 

kivitelezési munkálatait 2019. márciusában fogjuk elkezdeni, mely a nyárra remélhetőleg el is 

fog készülni. 

Megkérdezi, van-e további 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: 

 

76/2018. (V.31.) 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 

 

[5. napirendi pont] 

 

Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzügyi tervének 

végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti a szöveges beszámolóhoz kapcsolódó tájékoztató táblázatok adatait. 

Megkérdezi, van-e kérdés? 

 

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

rendelet tervezetet, tartalmát elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé, továbbá elismerését 

fejezi ki a pontos és részletes munka miatt.  

 

Szarvák Imre: mivel több 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: 

 

7/2018. (V.31.) Önkormányzati Rendelet  

 

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 (A 7/2018. (V.31.) számú Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve.) 

 

[6. napirendi pont] 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési beszámolójának elfogadásáról 

 

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

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásához történő hozzájárulás 

megalapozottságának vizsgálatára, az önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtott 

önkormányzati támogatás elszámolásának ellenőrzésére, valamint a helyi adók és az 

önkormányzatot megillető, adók módjára behajtandó köztartozások kezelésének ellenőrzésére 

terjedt ki. Elmondja, hogy a vizsgálat során komolyabb hiányosságok, hibák nem bukkantak 

fel. Ismerteti a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, hatékonyságának és 

eredményességének érdekében a belső ellenőr által tett javaslatokat. 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: 

 

77/2018. (V.31.) KT határozat  

 

Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési beszámolójának elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr által készített, 

az Önkormányzat 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadta. 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben  

    2.) Jegyző, Helyben  

    3.) Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr 

    4.) Irattár, Helyben 

 

[7. napirendi pont] 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztat, hogy 2018-ra tervezett belső 

ellenőrzés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások nyújtásának vizsgálatára 

irányul annak megállapítása céljából, hogy az önkormányzati támogatások nyújtása a 

jogszabályi és az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott keretek között történik-



e. A másik terület a működő belső kontrollrendszer tesztje. A vizsgálat célja annak 

megállapítás, hogy az önkormányzat felügyelete alatt álló intézmények betartották-e a 

jogszabályban meghatározott és előírt belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásokat. 

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: 

 

78/2018. (V.31.) KT határozat  

 

Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

2018. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.  

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben  

    2.) Jegyző, Helyben  

    3.) Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr 

    4.) Irattár, Helyben 

 

[8. napirendi pont] 

 

Előterjesztés „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

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

projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: ismerteti az ajánlattételi felhívás tartalmát a projekt kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére irányuló kivitelezők meghívásáról. Tájékoztat, hogy a közbeszerzés elektronikus 

úton lesz lebonyolítva, a beruházást érintő négy ingatlan miatt négy részre kellett szedni. 

Amennyiben a közbeszerzés sikeres lesz, egyszerre négy különböző helyszínen fognak majd 

folyni a munkák. 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: 

 

79/2018. (V.31.) KT határozat  

 



Ajánlattételi felhívás elfogadásáról „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben 

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

azonosítószámú 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 

 

[9. napirendi pont] 

 

Előterjesztés „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

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

projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra 

meghívandó vállalkozásokról  

 

Szarvák Imre: ismerteti a közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozásokat. Megkérdezi, 

van-e kérdés, 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: 

 

80/2018. (V.31.) KT határozat  

 

„A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra meghívandó 

vállalkozásokról 

 

„Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A fiatalok lakhatási 

körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” 

című,EFOP-1.2.11-16-2017-00037 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak 

elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra az alábbi vállalkozásokat hívja meg: 

 

1. Cégnév: Szarvák Mihály ev. 

Székhely: 5054 Jászalsószentgyörgy, Petőfi út 32. 

Adószám: 63911682-2-16 

  

2. Cégnév: Jászmetál 2000 Kft. 

Székhely: 5121 Jászjákóhalma, Fő út 107. 

Adószám: 13376646-2-16 

  

3. Cégnév: Malaj Center Kft. 

Székhely: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. 

Adószám: 24876384-2-16 

 



4. Cégnév: PAPS MÉLYÉP Építőipari Kivitelező Kft. 

Székhely: 5137 Jászkisér, Sülyi út 15. 

Adószám: 22721790-2-16 

 

5. Cégnév: WIMOR Kft. 

Székhely: 2740 Abony, Vasút dűlő 30/A. 

Adószám: 23521043-2-13  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre 

 

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

    2.) Malaj Center Kft., Jászladány 

    3.) PAPS MÉLYÉP Építőipari Kivitelező Kft., Jászkisér 

    4.) WIMOR Kft., Abony 

    5.) Jászmetál 2000 Kft., Jászjákóhalma 

    6.) Szarvák Mihály ev., Jászalsószentgyörgy 

 

[10. napirendi pont] 

 

Előterjesztés „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

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

projekthez kapcsolódó egyéb beszerzésekről 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy a pályázat soft részében különböző rendezvények, fórumok, 

motivációs előadások is szerepelnek, melyek esetében is öt-öt árajánlat bekérése az elvárás. 

Elsőként ismerteti a projekt keretében fórumok és különböző marketing tevékenységek - mint 

a fórumokon vendéglátás, rendezvényszervezés és kiadványszerkesztés összesen tíz 

alkalommal - elvégzésére meghívandó vállalkozásokat. 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: 

 

81/2018. (V.31.) KT határozat  

 

„A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

kapcsán marketing tevékenységek elvégzésére meghívandó vállalkozásokról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A fiatalok lakhatási 

körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” 

című,EFOP-1.2.11-16-2017-00037 azonosítószámú projekt kapcsán „fórumok és különböző 

marketing tevékenységek” feladatok ellátására az alábbi vállalkozásokat hívja meg: 

 

1. Cégnév: Tempo-Consulting Kft. 

Adószám: 14886708-2-13 

Cégjegyzékszám: 13 09 131124 



Székhely: 2194 Tura, Erdész utca 8. 

E-mail: info@tempo-consulting.hu 

 

2. Cégnév: Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Adószám: 23577972-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 013673 

Székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2. 

E-mail: moczo.zsofia@ejaszapati.hu 

 

3. Cégnév: Sansz Projekt Iroda Bt. 

Adószám: 22113643-3-16 

Cégjegyzékszám: 16 06 009370 

Székhely: 5100 Jászberény, Blénessy János utca 24/F. 

E-mail: sanszbt77@gmail.com 

 

4. Cégnév: Jász-Innova Kft. 

Adószám: 14543588-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 010576 

Székhely: 5100 Jászberény, Szilfa u. 9. 

E-mail: info@jaszinnova.hu 

 

5. Cégnév: Eco-Event Kft. 

Adószám: 23089095-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 012755 

Székhely: 5100 Jászberény, Fáy András utca 3. 

E-mail: juhaszdaniel19790125@gmail.com 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre 

 

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

    2.) Tempo-Consulting Kft., Tura 

    3.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti 

    4.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény 

    5.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

    6.) Eco-Event Kft., Jászberény 

 

Szarvák Imre: ismerteti a projekt keretében vállalkozói fórumok előadói díjairól, valamint 

cselekvési terv készítéséről, szakértői feladatok ellátására meghívandó vállalkozásokat. 

Megkérdezi, van-e kérdés? 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: 

 

82/2018. (V.31.) KT határozat  

 

„A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

Jászalsószentgyörgyön” című,EFOP-1.2.11-16-2017-00037 azonosítószámú projekt 
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kapcsán szakértői feladatok ellátására meghívandó vállalkozásokról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A fiatalok lakhatási 

körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” 

című,EFOP-1.2.11-16-2017-00037 azonosítószámú projekt kapcsán „vállalkozói fórumok 

előadói díjairól, cselekvési terv készítéséről” -szakértői feladatok ellátására az alábbi 

vállalkozásokat hívja meg: 

 

1. Cégnév: Tempo-Consulting Kft. 

Adószám: 14886708-2-13 

Cégjegyzékszám: 13 09 131124 

Székhely: 2194 Tura, Erdész utca 8. 

E-mail: info@tempo-consulting.hu 

 

2. Cégnév: Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Adószám: 23577972-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 013673 

Székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2. 

E-mail: moczo.zsofia@ejaszapati.hu 

 

3. Cégnév: Sansz Projekt Iroda Bt. 

Adószám: 22113643-3-16 

Cégjegyzékszám: 16 06 009370 

Székhely: 5100 Jászberény, Blénessy János utca 24/F. 

E-mail: sanszbt77@gmail.com 

 

4. Cégnév: Jász-Innova Kft. 

Adószám: 14543588-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 010576 

Székhely: 5100 Jászberény, Szilfa u. 9. 

E-mail: info@jaszinnova.hu 

 

5. Cégnév: Eco-Event Kft. 

Adószám: 23089095-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 012755 

Székhely: 5100 Jászberény, Fáy András utca 3. 

E-mail: juhaszdaniel19790125@gmail.com 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre 

 

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

    2.) Tempo-Consulting Kft., Tura 

    3.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti 

    4.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény 

    5.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

    6.) Eco-Event Kft., Jászberény 

 

Szarvák Imre: ismerteti a projekt kapcsán a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi 

szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítéséhez kapcsolódó feladatok ellátására 
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meghívandó vállalkozásokat. Megkérdezi, van-e kérdés? 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: 

 

83/2018. (V.31.) KT határozat  

 

„A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

kapcsán fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, 

munkaszerzési ismeretek bővítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésére meghívandó 

vállalkozásokról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A fiatalok lakhatási 

körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” 

című,EFOP-1.2.11-16-2017-00037 azonosítószámú projekt kapcsán fiatalok életpálya-

tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítéséhez 

kapcsolódó feladatok ellátására az alábbi vállalkozásokat hívja meg: 

 

1. Cégnév: Tempo-Consulting Kft. 

Adószám: 14886708-2-13 

Cégjegyzékszám: 13 09 131124 

Székhely: 2194 Tura, Erdész utca 8. 

E-mail: info@tempo-consulting.hu 

 

2. Cégnév: Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 

Adószám: 23577972-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 013673 

Székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2. 

E-mail: moczo.zsofia@ejaszapati.hu 

 

3. Cégnév: Sansz Projekt Iroda Bt. 

Adószám: 22113643-3-16 

Cégjegyzékszám: 16 06 009370 

Székhely: 5100 Jászberény, Blénessy János utca 24/F. 

E-mail: sanszbt77@gmail.com 

 

4. Cégnév: Jász-Innova Kft. 

Adószám: 14543588-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 010576 

Székhely: 5100 Jászberény, Szilfa u. 9. 

E-mail: info@jaszinnova.hu 

 

5. Cégnév: Eco-Event Kft. 

Adószám: 23089095-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 012755 

Székhely: 5100 Jászberény, Fáy András utca 3. 
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E-mail: juhaszdaniel19790125@gmail.com 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre 

 

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

    2.) Tempo-Consulting Kft., Tura 

    3.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti 

    4.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény 

    5.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

    6.) Eco-Event Kft., Jászberény 

 

[11. napirendi pont] 

 

Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási szolgáltató Rendszer 

tevékenységéről 2017. évben 

 

Szarvák Imre: ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Tájékoztat, hogy könyvtárunk nem 

önállóan működik, része a Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek. Jók a 

tapasztalatok, rengeteg könyvet kapunk és színesíti a könyvtár szolgáltatási palettáját. További 

pozitívumként megjegyzi, hogy napjainkban nő a könyvtár látogatóinak száma, mely 

növekedés köszönhető a folyamatosan érkező újdonságoknak is. 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: 

 

84/2018. (V.31.) KT határozat  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

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

Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadta.  

 

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

    2.) JNSZ Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, Szolnok 

    3.) Irattár, Helyben 

 

 

[12. napirendi pont] 

 

Előterjesztés nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a település helyi úthálózatának 

fejlesztése érdekében 2018. évben megvalósítandó útfelújítási program építési 

munkálatainak elvégzésére vonatkozóan 

 

mailto:juhaszdaniel19790125@gmail.com


Szarvák Imre: tájékoztat, hogy a 43/2018. (III.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján 

a település helyi úthálózatának fejlesztése érdekében 2018. évben megvalósítandó 

útfelújításiprogram építési munkálatainak elvégzésére árajánlatot kért be a Master Ride Kft.-

től, a Tanka-Pido Kft.-től, valamint a Megyeri Kovács Kft.-től a következő útépítési munkák 

elvégzésére: Óvoda előtti útszakasz, József Attila út iskolától az István útig, valamint Arany 

János út az Árpád útig 780 m hosszan. Ezen kívül az Óvoda út aszfaltozása 268 méter hosszan, 

valamint az Ady Endre út, Bacsó út, Arany János út és faluközpont felé 232 méter hosszan, és 

a Madách út 80 méter hosszan. Ismerteti az ajánlatokat. Tájékoztat, hogy a legelőnyösebb 

ajánlatot adó Master Ride Kft. ajánlata is 2 millió forinttal több, mint amekkora összeg a 

pályázatnak köszönhetően rendelkezésre áll. A különbözetet az önkormányzat költségvetéséből 

kell biztosítani. A beruházás, illetve az útépítési munkálatok augusztusban fognak 

megvalósulni. 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: 

 

85/2018. (V.31.) KT határozat  

 

Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a település helyi úthálózatának fejlesztése érdekében 

2018. évben megvalósítandó útfelújítási program építési munkálatainak elvégzésére 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint döntött a 

település helyi úthálózatának fejlesztése érdekében 2018. évben megvalósítandó útfelújítási 

program építési munkálatainak elvégzése az alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták: 

 

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Master Ride Kft. (3373 Besenyőtelek, Dózsa út 711. 

hrsz.) Ajánlata: br. 29.489.002.- Ft 

 

- a 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Megyeri Kovács Kft. (1044 Budapest, Fadrusz János 

u.22.) Ajánlata: br. 41.545.161.- Ft 

 

- az 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a Tanka-Pidó Kft. (2112 Veresegyház, Szadai út 3.)  

Ajánlata: br. 44.066.064.- Ft 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására az eszközök beszerzésére vonatkozóan 1. legkedvezőbb ajánlatot adó Master Ride 

Kft-vel. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

     2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Master Ride Kft., Besenyőtelek 

     4.) Megyeri Kovács Kft., Budapest 

     5.) Tanka-Pidó Kft., Veresegyház 

     6.) Pénzügy, Helyben 



  

[13. napirendi pont] 

 

Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló 2018. évi igény 

benyújtásáról 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy az önkormányzat idén is szeretne pályázatot benyújtani a 

települési önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt felhívásra a 2018. évi költségvetésben 

is szereplő likviditási problémák csökkentése érdekében. Kéri a Képviselő-testület 

hozzájárulását a pályázat benyújtásához. Megkérdezi, van-e 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: 

 

86/2018. (V.31.) KT határozat  

 

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatására szolgáló 2018. évi igény 

benyújtásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja szerinti települési 

önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló vissza nem térítendő támogatására pályázaton 

igényt nyújt be.  

 

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

2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

3.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben                                              

4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok 

                             5.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága, Szolnok 

6.) Irattár, 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 

 
 


