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A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 27-én megtartott 

ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak  

 

mutatója. 

 

91/2018 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

92/2018 Napirend elfogadásáról 

93/2018 Jászalsószentgyörgy település 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság javítására tett intézkedésekről 

94/2018 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

95/2018 Honvédelmi intézkedési terv elfogadásáról 

96/2018 Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény intézményvezetői megbízatásának 

meghosszabbításáról 

8/2018. (VI.28.) Önkormányzati Rendelet  

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

97/2018 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

programjának elkészítéséről 

98/2018 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A fiatalok lakhatási körülményeinek 

javítása és helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című projekt 

keretében a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtásához, 

munkaszerzési ismeretek bővítéséhez kapcsolódó feladatok ellátására 

99/2018 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A fiatalok lakhatási körülményeinek 

javítása és helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című projekt 

keretében vállalkozói fórumok előadói díjaira és cselekvési terv készítésére  

100/2018 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A fiatalok lakhatási körülményeinek 

javítása és helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című projekt 

keretében fórumok megszervezése (marketing tevékenység) elvégzésére 

101/2018 „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

projekthez kapcsolódó eszközbeszerzésre meghívandó vállalkozásokról 

102/2018 „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

projekthez kapcsolódó egyéb eszközök beszerzésére meghívandó 

vállalkozásokról 

103/2018 Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 

járásban” című projekt óvodai kisértékű eszközök beszerzéseire vonatkozóan 

104/2018 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok 

teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer 

átalakításáról 

105/2018 A szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához 

történő csatlakozásról 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

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

27-én, a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény (5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 

15.) Tornatermében megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak:  Szarvák Imre polgármester, 

   Feketéné Laczlavik Ildikó, 

   Dömők Istvánné, 

   Jakusné Vámos Mária,  

Kátai Lajos,  

Koczka László önkormányzati képviselők,  

   dr. Kovács Kornél jegyző, 

   Liptákné Kátai Tímea intézményvezető, 

   Tóth Dániel r. főhadnagy, őrsparancsnok 

    Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető. 

 

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

jelezte távolmaradásának okát, Dömők Istvánné képviselő asszony pedig jelezte, hogy késve 

fog érkezni a mai ülésre. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kátai Lajos és Koczka László képviselőket 

javasolja.  

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat  

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

91/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadásáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Kátai Lajos és Koczka László 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 Jászalsószentgyörgy település 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság javítására tett intézkedésekről  

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

 Előterjesztés honvédelmi intézkedési terv elfogadásáról 

 Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény intézményvezetői megbízás 

meghosszabbításáról 



 Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

programjának elkészítéséről 

 Előterjesztés „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

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

azonosítószámú projekthez kapcsolódó beszerzésekről 

 Előterjesztés a „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című, EFOP-3.9.2-

16-2017-00019 azonosítószámú projekthez kapcsolódó beszerzésekről 

 Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos 

feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer 

átalakításáról 

 Előterjesztés a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához 

történő csatlakozásról 

Zárt ülésen: 

 Előterjesztés ingatlanvásárlásokról 

 Előterjesztés Szent Anna Katolikus Karitász kérelméről 

 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat  

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

92/2018. (VI.27.) 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 

 

Dömők Istvánné megérkezett az ülésterembe. 

 

[1. napirendi pont] 

 

Beszámoló Jászalsószentgyörgy település 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság javítására tett intézkedésekről  

 

Szarvák Imre: tisztelettel köszönti Tóth Dániel rendőr főhadnagyot, a Jászladányi Rendőrőrs 

parancsnokát az ülésen. Megkérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a korábban írásos 

formában megküldött beszámolót?  

 

Tóth Dániel: köszönti a megjelenteket. Nem kívánja kiegészíteni, de szívesen válaszol a 

kérdésekre.  

 

Szarvák Imre: ismerteti a beszámolót. Kiemeli a 6. oldalon lévő tájékoztató adatokat, melyből 



jól megfigyelhető az elmúlt években tapasztalt drasztikus csökkenés a lopások és betörések 

terén. Jó lenne megtartani ezt az állapotot. 

 

Tóth Dániel: tájékoztat, hogy ez hármas közös eredmény. A jelenlegi állapot elérése a rendőrség 

munkája mellett nagyban köszönhető a helyi polgárőrségnek, illetve az önkormányzatnak. 

Amíg 2011-ben kb. 100 lopás volt egy évben, ez 2017-re összesen 6 alkalomra csökkent. 

Jászladányon is érzékelhető a csökkenés 490-ről 180-ra csökkent a bűncselekmények száma, 

ez köszönhető a szigorodó törvényeknek is.  

 

Koczka László: érdeklődik, hogy van-e tudomásuk mostanában a településre költöző 

„veszélyes” családról? 

 

Tóth Dániel: nem tud ilyenről.  

 

Koczka László: érdeklődik, hogy várható-e változás mostanában az állomány összetételét 

illetően az őrs szintjén? 

 

Tóth Dániel: pozitív hírként tájékoztat, hogy hamarosan két fővel nő a rendőrőrs állománya, 

egy új hivatásos kollégával, illetve egy közalkalmazottal.  

 

Szarvák Imre: megköszöni a rendőrség munkáját, a további sikeres együttműködésben bízva 

szavazásra bocsátja és elfogadásra javasolja 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: 

 

93/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

Jászalsószentgyörgy település 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

javítására tett intézkedésekről 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászalsószentgyörgy 

település 2017. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről 

szóló beszámolót elfogadta.  

 

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

    2.) Jegyző, Helyben 

 3.) Jászberényi Rendőrkapitányság, Jászberény 

 4.) Irattár, Helyben 

 

(Tóth Dániel elhagyta az üléstermet.) 

 

[2. napirendi pont] 

 

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről 

Szarvák Imre: tájékoztatóját egy bejárással egybekötött ismertetővel egészíti ki, ugyanis a mai 

képviselő-testületi ülés helyszíne nem véletlenül esett az óvodára. Az épületben elkezdődtek a 



felújítási munkák, melyek augusztus végére be is fejeződnek majd. Megkéri a jelenlévőket, 

hogy tartsanak vele, járják körbe az épületet! 

 

Csoportszobák és felújítással érintett helyiségek bejárása. 

 

Bejárást követően: 

 

Szarvák Imre: megkérdezi, van-e valakinek kérdése? 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: 

 

94/2018. (VI.27.) 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 honvédelmi intézkedési terv elfogadásáról 

 

Szarvák Imre: a napirendi pont ismertetésére felkéri Liptákné Kátai Tímea intézményvezető 

asszonyt.  

 

Liptákné Kátai Tímea: tájékoztat, hogy kormányhatározat alapján kötelező honvédelmi 

intézkedési tervet elkészítenie minden köznevelési intézménynek, mely szabályokat és 

előírásokat rögzít veszélyhelyzetek esetére. Különböző feladatok és azok felelősei vannak 

megjelölve benne.  

 

Szarvák Imre: megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás? 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: 

 

95/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

Honvédelmi intézkedési terv elfogadásáról 

 



 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cifrapalota Óvodai és 

Bölcsődei Intézmény működése különleges jogrend idején tárgyban készített Honvédelmi 

intézkedési tervet elfogadta.  

 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület, Helyben  

    2.) Jegyző, Helyben  

    3.) Liptákné Kátai Tímea intézményvezető, Helyben 

    4.) Irattár, Helyben 

 

[4. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény intézményvezetői megbízás 

meghosszabbításáról 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy Liptákné Kátai Tímea intézményvezetői megbízatása 

hamarosan lejár. A Képviselő-testület tavaly egy évre bízta őt meg az intézményvezetői 

feladatok ellátásával. Tájékoztat, hogy a Képviselő-testületnek most újabb egy évre kellene 

meghosszabbítania megbízatását változatlan feltételek mellett. Mivel szeptembertől Egyházi 

fenntartásba kerül az óvoda, a Főegyházmegye majd eldönti a későbbiekben, hogy hogyan 

tovább. Megkérdezi, van-e kérdés, ellenvetés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a 

javaslatban 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: 

 

96/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény intézményvezetői megbízatásának 

meghosszabbításáról 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Liptákné Kátai Tímea 

megbízatását 2018. augusztus 1-jétől határozott időre, 2019. július 31. napjáig meghosszabbítja 

a Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény (5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.) 

intézményvezetői feladatainak ellátásával.  

A Képviselő-testület az intézményvezetőt felmenti a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 5. számú mellékletében szabályozott 10 óra óvodai foglalkozás 

megtartása alól.  

A Képviselő-testület az intézményvezetői pótlék mértékét az illetményalap 80 százalékában 

állapítja meg a Nkt. 8. számú melléklete alapján.  

 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 



    4.) Liptákné Kátai Tímea, Helyben 

    5.) Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Ig., Szolnok 

    6.) Irattár, Helyben 

 

[5. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy évente kétszer kötelező aktualizálni a rendeletet, mely 

módosítására a változások beépítése miatt volt szükség. Ismerteti a tájékoztató táblázat adatait. 

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

 

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a rendelet-tervezetben foglaltakat  

6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

8/2018. (VI.28.) Önkormányzati Rendelet  

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 (A 8/2018. (VI.28.) számú Önkormányzati rendelet írásban mellékelve.) 

 

[6. napirendi pont] 

 

Előterjesztés Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

programjának elkészítéséről 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy minden önkormányzat köteles kétévente felülvizsgálni, 

aktualizálni, illetve ötévente új  Helyi Esélyegyenlőségi Programot elkészíteni, mely főként a 

hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket érinti. Településünkön Zsoldiné Gonda Tünde és 

Szolga Károlyné készítik el a dokumentumot, mely elkészültéig a jelenlegit kell hatályosnak 

tekinteni. Megkérdezi, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 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: 

 

97/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi programjának 

elkészítéséről 

 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 113/2013. (VI.20.) számú 

határozatával elfogadott Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját és a folyamatban lévő intézkedéseket az út ötéves ciklusra vonatkozó helyi 

esélyegyenlőségi program elfogadásáig – várhatóan 2018. október 31-ig – hatályban tartja. 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 



    2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

    3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben 

    4.) Irattár, Helyben 

  

[7. napirendi pont] 

 

Előterjesztés „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk 

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

projekthez kapcsolódó beszerzésekről 

 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tájékoztat, hogy három témában 

érkeztek be árajánlatok a pályázathoz kapcsolódóan. Javasolja a legalacsonyabb ajánlatot tevő 

ajánlattevőket megbízni a feladatok elvégzésével. Megkérdezi, van-e kérdés, más javaslat? 

Mivel jelentkezőt nem lát, egyenként 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: 

 

98/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és 

helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című projekt keretében a 

fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtásához, munkaszerzési 

ismeretek bővítéséhez kapcsolódó feladatok ellátására 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül az EFOP-1.2.11-16-

2017-00037 azonosítószámú. „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben 

maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című pályázat keretében fiatalok életpálya-

tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtásához, munkaszerzési ismeretek bővítéséhez 

kapcsolódó feladatok ellátására az alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:  

 

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, dr. 

Szlovencsák Imre út 2.) Ajánlata: br. 10.910.000 Ft 

 

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

br. 10.922.000 Ft 

 

- a 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a Tempo-Consulting Kft. Kft. (2194 Tura, Erdész utca 8..) 

Ajánlata: br. 10.947.400 Ft 

 

- a 4. legkedvezőbb ajánlatot adta az Eco-Event Kft. (5100 Jászberény, Fáy András utca 3.) 

Ajánlata: br. 10.985.500 Ft  

 

- az 5. legkedvezőbb ajánlatot adta a Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Blénessy János 

utca 24/F.) 

Ajánlata: br. 11.024.556 Ft 

 



A Képviselő-testület felhatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására az 1. legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-vel. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. július 30. 

 

Határozatról értesülnek:   1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

     2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti 

     4.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

     5.) Tempo-Consulting Kft., Tura 

     6.) Eco-Event Kft., Jászberény 

     7.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény 

     8.) Pénzügy, Helyben 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a projekt keretében vállalkozói fórumok előadói díjaira és 

cselekvési terv elkészítése tárgyában adott árajánlatokat. 

 

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: 

 

99/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és 

helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című projekt keretében 

vállalkozói fórumok előadói díjaira és cselekvési terv készítésére  

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül az EFOP-1.2.11-16-

2017-00037 azonosítószámú. „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben 

maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című pályázat keretében vállalkozói fórumok 

előadói díjaira és cselekvési terv készítésére az alábbi cégek az alábbi ajánlatokat adták:  

 

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Blénessy János 

utca 24/F.) 

Ajánlata: br. 7.112.000 Ft 

 

- a 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Tempo-Consulting Kft. Kft. (2194 Tura, Erdész utca 8..) 

Ajánlata: br. 7.903.000 Ft 

 

- a 3. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, dr. 

Szlovencsák Imre út 2.) Ajánlata: br. 8.130.000 Ft 

 

- a 4. legkedvezőbb ajánlatot adta az Eco-Event Kft. (5100 Jászberény, Fáy András utca 3.) 

Ajánlata: br. 9.500.000 Ft 

 

- az 5. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jász-Innova Kft. (5100 Jászberény, Szilfa u. 9.) Ajánlata: 

br. 10.480.000 Ft 

 



A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására 1. legkedvezőbb ajánlatot adó Sansz Projekt Iroda Bt-vel. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. július 30. 

 

Határozatról értesülnek:   1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

     2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti 

     4.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

     5.) Tempo-Consulting Kft., Tura 

     6.) Eco-Event Kft., Jászberény 

     7.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény 

     8.) Pénzügy, Helyben 

 

Szarvák Imre: szavazásra bocsátja a projekt keretében marketing tevékenység elvégzése 

tárgyában adott árajánlatokat. 

 

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: 

 

100/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és 

helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című projekt keretében 

fórumok megszervezése (marketing tevékenység) elvégzésére 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül az EFOP-1.2.11-16-

2017-00037 azonosítószámú. „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben 

maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” című pályázat keretében fórumok 

megszervezése (marketing tevékenység) elvégzésére az alábbi cégek az alábbi ajánlatokat 

adták:  

 

- az 1. legkedvezőbb ajánlatot adta a Sansz Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Blénessy János 

utca 24/F.) 

Ajánlata: br. 4.271.645 Ft  

 

- a 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Tempo-Consulting Kft. Kft. (2194 Tura, Erdész utca 8..) 

Ajánlata: br. 4.292.600 Ft 

 

- a 3. legkedvezőbb ajánlatot adta az Eco-Event Kft. (5100 Jászberény, Fáy András utca 3.) 

Ajánlata: br. 4.300.000 Ft 

 

- a 4. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, dr. 

Szlovencsák Imre út 2.) Ajánlata: br. 4.399.280 Ft 

 

- az 5. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jász-Innova Kft. (5100 Jászberény, Szilfa u. 9.) Ajánlata: 

br. 4.500.000 Ft 



 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szarvák Imre polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására az eszközök beszerzésére vonatkozóan 1. legkedvezőbb ajánlatot adó Sansz Projekt 

Iroda Bt-vel. 

 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 

Határidő: 2018. július 30. 

 

Határozatról értesülnek:   1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

     2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti 

     4.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

     5.) Tempo-Consulting Kft., Tura 

     6.) Eco-Event Kft., Jászberény 

     7.) Sansz Projekt Iroda Bt., Jászberény 

     8.) Pénzügy, Helyben 

 

Szarvák Imre: tájékoztat, hogy a projekt kapcsán eszközbeszerzésekre, lakberendezési tárgyak 

vásárlására is biztosított a keret. Ez ügyben is öt árajánlat bekérése szükséges. Ismerteti az általa 

felkérni javasolt cégeket, vállalkozásokat. Megkérdezi, van-e más javaslat, 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: 

 

101/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

„A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

kapcsolódó eszközbeszerzésre 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 eszközbeszerzésekhez az alábbi 

vállalkozásokat hívja meg: 

 

1. Cégnév: Jászmetál-2000 Kft. 

Adószám: 13376646-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 008068 

Székhely: 5121 Jászjákóhalma, Fő út 107. 

E-mail: jaszmetal2@gmail.com 

 

2. Cégnév: Kinder Möbel Bt. 

Adószám: 26069388-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 06 005756 

Székhely: 5054 Jászalsószentgyörgy, Széchenyi u. 16/B. 

E-mail: kindermobel@kindermobel.hu 

mailto:jaszmetal2@gmail.com
mailto:kindermobel@kindermobel.hu


 

3. Cégnév: Jász-Innova Kft. 

Adószám: 14543588-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 010576 

Székhely: 5100 Jászberény, Szilfa u. 9. 

E-mail: info@jaszinnova.hu 

 

4. 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 

 

5. Cégnév: Juhász és Társa Kft. Sarok Üzletház 

Adószám: 12558892-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 006216 

Székhely: 5100 Jászberény, Komáromi József u. 2. 

E-mail: sarokuzlethaz@sarokuzlethaz.hu 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre 

 

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

    2.) Jászmetál-2000 Kft., Jászjákóhalma 

    3.) Kinder Möbel Bt., Helyben 

    4.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

    5.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti 

    6.) Juhász és Társa Kft., Jászberény 

 

Szarvák Imre: ismerteti a projekthez kapcsolódó egyéb eszközök beszerzésére meghívandó 

vállalkozásokat. Megkérdezi, van-e kérdés? 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: 

 

102/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

„A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és helyben maradásuk ösztönzése 

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

kapcsolódó egyéb eszközök beszerzésére 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 egyéb eszközbeszerzésekhez az 

alábbi vállalkozásokat hívja meg: 

 

1. Cégnév: Jászmetál-2000 Kft. 

Adószám: 13376646-2-16 

mailto:info@jaszinnova.hu
mailto:moczo.zsofia@ejaszapati.hu
mailto:sarokuzlethaz@sarokuzlethaz.hu


Cégjegyzékszám: 16 09 008068 

Székhely: 5121 Jászjákóhalma, Fő út 107. 

E-mail: jaszmetal2@gmail.com 

 

2. Cégnév: Kinder Möbel Bt. 

Adószám: 26069388-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 06 005756 

Székhely: 5054 Jászalsószentgyörgy, Széchenyi u. 16/B. 

E-mail: kindermobel@kindermobel.hu 

 

3. Cégnév: Jász-Innova Kft. 

Adószám: 14543588-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 010576 

Székhely: 5100 Jászberény, Szilfa u. 9. 

E-mail: info@jaszinnova.hu 

 

4. 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 

 

5. Cégnév: Juhász és Társa Kft. Sarok Üzletház 

Adószám: 12558892-2-16 

Cégjegyzékszám: 16 09 006216 

Székhely: 5100 Jászberény, Komáromi József u. 2. 

E-mail: sarokuzlethaz@sarokuzlethaz.hu 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szarvák Imre 

 

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

    2.) Jászmetál-2000 Kft., Jászjákóhalma 

    3.) Kinder Möbel Bt., Helyben 

    4.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

    5.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti 

    6.) Juhász és Társa Kft., Jászberény 
 

[8. napirendi pont] 
 

Előterjesztés a „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című, EFOP-3.9.2-

16-2017-00019 azonosítószámú projekthez kapcsolódó beszerzésekről 

Szarvák Imre: ismerteti a projekt keretében beszerezni kívánt kisértékű eszközöket, illetve ezek 

leszállítására bekért öt árajánlatot. Javasolja a legalacsonyabb ajánlatot tevő ajánlattevő 

ajánlatát elfogadni. Megkérdezi, van-e kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.  

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 a - döntéshozatalban résztvevő 6 fő - a javaslatban foglaltakat  

mailto:jaszmetal2@gmail.com
mailto:kindermobel@kindermobel.hu
mailto:info@jaszinnova.hu
mailto:moczo.zsofia@ejaszapati.hu
mailto:sarokuzlethaz@sarokuzlethaz.hu


6 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül  

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2018. (VI.27.) KT határozat  
 

Nyertes ajánlattevő kiválasztásáról „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 

járásban” című projekt óvodai kisértékű eszközök beszerzéseire vonatkozóan 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül az EFOP-3.9.2-16-

2017-00019 azonosítószámú, „Humán  kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” elnevezésű 

projekt kapcsán óvodai kisértékű eszközök beszerzéseire alábbi cégek az alábbi ajánlatokat 

adták:  

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

br. 1.170.000 Ft.- Ft 

 

- a 2. legkedvezőbb ajánlatot adta a Kinder Möbel Bt. (5054 Jászalsószentgyörgy, Széchenyi út 

16/B.) Ajánlata: br. 1.213.503.- Ft 

 

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

Ajánlata: br.1.236.549.- Ft 

 

- a 4. legkedvezőbb ajánlatot adta a a Jász-Munka Mérnöki Kft. (5144 Jászboldogháza, Kossuth 

Lajos u. 16.) 

Ajánlata: br. 1.313.160.- Ft 

 

- az 5. legkedvezőbb ajánlatot adta a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, dr. 

Szlovencsák Imre út 2.) 

Ajánlata: br. 1.600.762.- 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. július 6. 

 

Határozatról értesülnek:  1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben 

     2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

     3.) Jász-Innova Kft., Jászberény 

     4.) Kinder Möbel Bt., Jászalsószentgyörgy 

     5.) Jászmetál 2000 Kft., Jászjákóhalma 

     6.) Jász- Munka Mérnöki Kft., Jászboldogháza 

     7.) Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft., Jászapáti 

     8.) Pénzügy, Helyben 
 

[9. napirendi pont] 
 



Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos 

feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer 

átalakításáról 

Szarvák Imre: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a Regio-Kom Kft-nek 

szövetkeznie kell másokkal a törvényi előírásoknak való megfelelés miatt. A bekövetkező 

változások egy szervezeti átalakulást eredményeznek. Megkérdezi, van-e kérdés? Mivel 

jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben 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: 

 

104/2018. (VI.27.) KT határozat  
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok 

teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer 

átalakításáról 

 

I. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 

feladatok hatékony ellátása érdekében felhatalmazza a REGIO-KOM Térségi Kommunális 

Társulást, hogy átruházott hatáskörben eljárva 

1. a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító – közös tulajdonú – üzletrészt szerezzen, 

a Társulás képviselője az üzletrész-adásvételi szerződést megkösse, 

2. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft. létesítő okiratának 

módosítására hivatott jogügyletet létrehozza és mindazon további szükséges 

intézkedéseket megtegye, vagy azok megtételére másnak meghatalmazást adjon, 

melyek ahhoz szükségesek, hogy a cégadat-változásokat az illetékes Cégbíróság 

a cégjegyzékbe bejegyezze, 

3. a Társulás képviselője a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és a 

Ht. 37/B. § szerint az önkormányzat részvételével működő Társulás 

tulajdonában álló hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, vagyonelemek 

üzemeltetéséhez szükséges bérleti szerződést a Szelektív Nonprofit Kft-vel 

megkösse, 

4. a Társulás képviselője az önkormányzat tulajdonában álló és a Ht. 37/B. § 

hatálya alá tartozó vagyon vonatkozásában a bérleti szerződést a 

Közszolgáltatóval megkösse, 

5. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékkezelési 

közszolgáltatási szerződés hatályba lépését követően a korábbi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéseket megszüntesse és a 

megszüntetésükhöz szükséges okiratokat aláírja, 

6. utólagos beszámoló mellett minden olyan további szükséges intézkedést 

megtegyen a hulladékgazdálkodási integráció érdekében, mely intézkedések az 

1-6. alpont szerinti határozatok megvalósításához szükségesek, de itt külön 

nevesítést nem nyertek. 

II. Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 

feladatok hatékony ellátása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a részesedése mellett 



működő gazdasági társaság a Szelektív Nonprofit Kft-ben részesedést szerezzen és 

felhatalmazza a vezető tisztségviselőt, hogy a részesedésszerzéshez szükséges 

jogügyleteket dokumentáló okiratokat aláírja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesülnek:  1.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben 

2.) Szarvák Imre polgármester, Helyen 

3.) Képviselő-testület / Közgyűlés tagjai 

4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya, Helyben 

 

[10. napirendi pont] 

 

Előterjesztés a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához 

történő csatlakozásról 

 

Szarvák Imre: ismerteti a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás javaslat, mely szerint a 

szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának 2018. november 1-től történő 

feladatellátása érdekében minden tagönkormányzat vállalja a sajt forrás településre eső 

részének biztosítását. Véleménye szerint jó cél, támogatásra javasolja. Megkérdezi, 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: 

 

105/2018. (VI.27.) KT határozat  

 

A szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő 

csatlakozásról 

 

1. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésben foglaltak 

alapján csatlakozni kíván a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által 2018. november 

1-tól biztosításra kerülő szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának 

feladatellátásához, és vállalja a saját forrás településre eső részének biztosítását, 

maximum 40,- Ft/lakos összeghatárig. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:  Szarvák Imre polgármester 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás elnökét, 

hogy a jelen határozat 1. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a Társulás 

Jászalsószentgyörgy Község közigazgatási területét is érintően nyújtson be pályázatot 

az Emberi Erőforrások Minisztériumához a szenvedélybetegek alacsony küszöbű 

ellátását vállaló szolgáltatóként az ellátórendszerbe való befogadás céljából. 

 



Határidő:  2018. augusztus 17. 

Felelős:  Bertalanné Drávucz Katalin, Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 

  elnöke 

 

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

      2.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, Jászladány 

      3.) Pénzügy, Helyben 

 

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

 

 

 

 

       Szarvák Imre             dr. Kovács Kornél 

       polgármester           jegyző 

 

 

 

 

        Kátai Lajos                         Koczka László  

önkormányzati képviselő     önkormányzati képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


