JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én
megtartott alakuló ülésén.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
/5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./

Jelen vannak:

Mozsár Lászlóné polgármester,
Csajkás Lajos képviselő,
Jenes Miklós képviselő,
Kiss Attila képviselő,
Racsko Anikó képviselő.

Dr. Kundrák István jegyző,
Bordás Anett Művelődési Ház - művelődésszervező,
Csikósné Kovács Margit Védőnői Szolgálat-védőnő,
Dobosné Tari Mária helyi általános iskola,
Éliásné Dobos Judit Szociális Központ-szociális gondozó,
Kácsorné Sulyok Ildikó helyi óvoda-tagintézmény vezető,
Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző,
Macsi Sándor Ágói Baráti Egyesület-elnök,
Major Józsefné helyi konyha-élelmezésvezető,
Surányi Mária helyi általános iskola tagintézmény vezető,
Paksi Józsefné Jászágó Szeme Fénye Alapítvány-elnök,
HVB tagjai,
lakosság köre,
Peredi Beatrix jegyzőkönyvvezető.
Távol maradt:

Dr. Dobos Róbert Jászberényi Járásihivatal-vezető,
Dobos Ferenc helyi vízmű-vízmű kezelő,
Simonné Rimóczi Erika Vöröskereszt-elnök,
Tősér László tanyagondnok.

Mozsár Lászlóné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelent kedves vendégeket. A
Képviselő-testületi tagokat, amely teljes létszámban 5 fő jelen van, valamint a Választási
Bizottság elnökét és tagjait, delegált tagját.
Felkérte Bordás Tibort a HVB elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját a 2014. október 12-i
választásról.
Tárgy:

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2014.
október 12-i választás eredményéről

Előadó:

Bordás Tibor HVB elnök
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Bordás Tibor HVB elnök felolvassa a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati
választás eredményéről szóló tájékoztatót. A tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés, észrevétel
nem hangzott el. /Írásos anyag csatolva/
Ezt követően Bordás Tibor, a Helyi Választási Bizottság elnöke megkérte a Képviselő-testület
tagjait, hogy tegyék le a kötelező esküt, mondják utána az eskü szövegét.
Elmondta, hogy a polgármester a Képviselő-testület előtt teszi le az esküt, ezért a
polgármester eskütételére a Képviselő-testület eskütétele után kerül sor.
Jászágó község Képviselő-testület tagjai: Én, (eskütevő neve) becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselő tisztségemből
eredő feladataimat Jászágó fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
Bordás Tibor HVB elnök megkéri Mozsár Lászlóné polgármestert tegye meg eskütételét,
mondja utána az eskü szövegét.
Mozsár Lászlóné polgármester: Én, Mozsár Lászlóné becsületemre és lelkiismeretemre
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Jászágó fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
Bordás Tibor HVB elnöke gratulációja után, megkérte a Képviselő-testületet, hogy írják alá
az esküokmányt.
Az esküokmányok aláírása megtörtént.
Mozsár Lászlóné polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót. /Elmondja, felolvassa
köszöntőjét. Írásos anyag csatolva./
A jegyzőkönyv vezetése írásban és hangrögzítővel történik, jegyzőkönyv vezetésére felkérjük
Peredi Beatrixet.
Kérem, aki egyetért a javaslatokkal kézfeltartással jelezzék.
A Képviselő-testület 5 egyetértéssel támogatta a javaslatokat.
Munkánk törvényes feltételei biztosítottak.
Kérem a Képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi javaslatnál az V.
napirendet - Előterjesztés az SZMSZ módosítására - vegye le napirendről, napirendi
javaslatom a következő. Aki a javasolt, 2014. október 21-i alakuló ülés napirendjével egyetért
kézfeltartással jelezze!
Javasolt napirendi pontok:
I. napirend
A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Dr. Kundrák István jegyző
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II. napirend
Alpolgármester választás és eskütétele
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
III. napirend
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
IV. napirend
Előterjesztés a tanácsnokok választására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
V. napirend
Előterjesztés a bizottság tagjainak választására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
VI. napirend
Egyéb időszerű kérdések, bejelentések
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2014. (X. 21.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-i alakuló ülés
napirendjének elfogadásáról
I./

A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Dr. Kundrák István jegyző

II./

Alpolgármester választás és eskütétele
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

III./

Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

IV./

Előterjesztés a tanácsnokok választására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

V./

Előterjesztés a bizottság tagjainak választására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

VI./

Egyéb időszerű kérdések, bejelentések

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Irattár

I./ N a p i r e n d:
Tárgy:

A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

E l ő t e r j e s z t ő : Dr. Kundrák István jegyző
Dr. Kundrák István jegyző: Tisztelt Képviselő-testület, vendégeink! Következő napirendi
pont a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. A Mötv.-ről szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a rendelkezik, mind a tiszteletdíjról és a költségtérítésről.
Mozsár Lászlóné polgármester asszony társadalmi megbízatásúként indult a választáson, ezért
a juttatása így kerül megállapításra. Tiszteletdíjat, valamint költségtérítést kell megállapítani
részére. A hatályos jogszabályok szerint, Jászágó méretű településen, a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja bruttó 149. 600,-Ft és ezt a jogszabály kategorikusan
mondja ki, nincsenek határösszegek, illetve a költségtérítés ennek a 15%-a, amely bruttó 22.
440,-Ft. Jogszabály által ez az összeg is fix összeg. Ezeket az összegeket javaslom
elfogadásra a Testületnek. Erről tájékoztatást is kaptunk a Kormányhivatalból. Kérdés,
észrevétel? /Kérdés, észrevétel nem hangzott el./ Megkérem a Polgármester Asszonyt
bocsássa szavazásra. Kérem jelezze érintettségét.
Mozsár Lászlóné polgármester érintettséget jelent be, nem kíván szavazni.
Dr. Kundrák István jegyző: Javaslatom, Mozsár Lászlóné Jászágó Község
polgármesterének tiszteletdíját a Képviselő-testület bruttó 149. 600,-Ft/hó állapítsa meg.
Mozsár Lászlóné polgármester: Szavazásra bocsátom. Kérem, aki az elhangzott javaslattal
egyetért, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2014. (X. 21.) határozata
Mozsár Lászlóné polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (4) b) pontja és (5)
bekezdése, valamint a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 224. § (1)-(3) bekezdése alapján, Mozsár Lászlóné társadalmi
megbízatású polgármester részére 2014. október 12-től bruttó 149. 600,-Ft/hó
azaz egyszáznegyvenkilencezer-hatszáz forint/hó tiszteletdíjat állapít meg.
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Kundrák István jegyző
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ MÁK, Szolnok
6./ Pénzügy, helyben
7./ Irattár
Dr. Kundrák István jegyző: Javaslatom, Mozsár Lászlóné Jászágó Község
polgármesterének költségtérítését a Képviselő-testület bruttó 22. 440,-Ft/hó állapítsa meg.
Mozsár Lászlóné polgármester: Szavazásra bocsátom. Kérem, aki az elhangzott javaslattal
egyetért, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2014. (X. 21.) határozata
Mozsár Lászlóné polgármester költségtérítésének megállapításáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. § (6) és a 80. § (3)
bekezdése alapján Mozsár Lászlóné társadalmi megbízatású polgármester részére
2014. október 12-től bruttó 22. 440,-Ft/hó azaz huszonkétezer-négyszáznegyven
forint/hó költségtérítést állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kundrák István jegyző
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Pénzügy, helyben
6./ Irattár
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II./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Alpolgármester választás és eskütétele

E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester
Mozsár Lászlóné polgármester: Alpolgármester választás következik, illetve annak
előterjesztése. Az Önkormányzati törvény lehetővé teszi, választanunk kell alpolgármestert,
maga a törvény ugyan úgy rendelkezik, hogy a polgármester azt terjeszti be, akivel együtt tud
dolgozni, én mindenkivel együtt tudok dolgozni, és itt az a hagyomány alakult ki, hogy a
legtöbb szavazatot kapott képviselő volt beterjesztve több cikluson keresztül, hogy
alpolgármester legyen. Így Csajkás Lajos legtöbb szavazatott kapott képviselő urat javaslom
alpolgármesternek. Megkérdem elfogadja-e a jelölést?
Csajkás Lajos önkormányzati képviselő: Elfogadom a jelölést. Bejelentem érintettségemet,
nem kívánok szavazni.
Mozsár Lászlóné polgármester: A választás titkos szavazással történik, erre a célra a
képviselő-testület sorából ideiglenes jelleggel bizottságot hoz létre, amely felel a technikai
lebonyolításért.
Javaslom Racskó Anikó képviselőt elnöknek, Jenes Miklós képviselőt tagnak, Kiss Attila
képviselőt tagnak.
Jenes Miklós képviselő, Kiss Attila képviselő, Racskó Anikó képviselő bejelenti érintettségét.
Mozsár Lászlóné polgármester: Javaslom Racskó Anikó képviselőt elnöknek, Jenes Miklós
képviselőt tagnak, Kiss Attila képviselőt tagnak. Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2014. (X. 21.) határozata
az alpolgármester titkos szavazás lebonyolítására ideiglenes bizottság tagjainak
megválasztásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 57. § (3) bekezdése alapján az alpolgármester
választás lebonyolításához az alábbi bizottságot hozta létre
ideiglenes jelleggel:
A bizottság elnöke:
Tagjai:

Racskó Anikó képviselő
Jenes Miklós képviselő
Kiss Attila képviselő

A szavazás lebonyolítását követően a bizottság feladata megszűnik.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
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Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Irattár
Mozsár Lászlóné polgármester: A szavazólapok elkészítésének,
lebonyolításának és összeszámlálásának idejére szünetet rendelek el.

a

szavazás

SZÜNET
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem Racsko Anikó elnök tájékoztasson a szavazás
eredményéről.
Racsko Anikó önkormányzati képviselő, bizottság elnöke: 4 darab szavazólap került
kiosztásra, 4 szavazólap volt az urnában, ebből négy érvényes igen szavazat volt, az
érvénytelen szavazatok száma nulla. Csajkás Lajos alpolgármester érvényes igen szavazata 4
darab. A szavazás eredményes volt, a négy szavazó közül négy igen szavazattal Csajkás
Lajost a Képviselő-testület megválasztotta alpolgármesternek.
/A titkos szavazás keretében tartott alpolgármester választásról készült jegyzőkönyv jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Mozsár Lászlóné polgármester: Csajkás Lajost Jászágó Község Önkormányzata Képviselőtestülete titkos szavazással, 4 igen szavazattal alpolgármesterré választotta.
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2014. (X. 21.) határozata
Csajkás Lajos alpolgármesterré választásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § (3) bekezdése és 74. § (1)
bekezdése alapján, a titkos szavazás eredményeként 4 igen szavazattal Csajkás
Lajost /5124 Jászágó, Kossuth u. 62./ alpolgármesterré választották, amelyet
társadalmi megbízatásban lát el 2014. október 21-től.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ Csajkás Lajos alpolgármester, helyben
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5./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
6./ MÁK, Szolnok
7./ Irattár, helyben
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem Alpolgármester Urat az eskütételre, mondja utánam
az eskü szövegét.
Csajkás Lajos alpolgármester: Én, Csajkás Lajos becsületemre és lelkiismeretemre
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Jászágó fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!

III./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása

E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester
Mozsár Lászlóné polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíjas ettől az évtől az Mötv. úgy
rendelkezik, hogy nem lehet főállású, mivel a polgármester tiszteltdíjas, ezért az
alpolgármester is tiszteletdíjas lehet. Az alpolgármester tiszteletdíja a polgármester
tiszteletdíjának százalékában van meghatározva 70-90% terjedhet. A javaslatot a polgármester
teszi, elfogadni viszont a Testületnek és az Alpolgármester Úrnak kell. Úgy gondolom, hogy
ez a mi költségvetésünkben nem szerepel, végrehajtási törvényként jelent meg, előre nem
tervezetük, hogy alpolgármestert is fogunk tiszteletdíjjal illetni. A 70%-ára teszek javaslatot.
Csajkás Lajos alpolgármester tiszteletdíjára 104. 720,-Ft/hó teszek javaslatot. Természetesen
a törvény arról is rendelkezik, hogy ehhez komoly feladat is társul. Kérem, aki elfogadja a
javaslatot kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2014. (X. 21.) határozata
Csajkás Lajos alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. §
Csajkás Lajos társadalmi megbízatású alpolgármesternek
bruttó 104. 720,-Ft/hó azaz egyszáznégyezer-hétszázhúsz
állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kundrák István jegyző
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
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Magyarország helyi
(2) bekezdés alapján
2014. október 21-től
forint/hó tiszteletdíjat

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Csajkás Lajos alpolgármester, helyben
4./ Képviselő-testület tagjai, helyben
5./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
6./ MÁK, Szolnok
7./ Pénzügy, helyben
8./ Irattár
Mozsár Lászlóné polgármester: Az alpolgármester költségtérítése a tiszteletdíjának 15%-a,
15. 708,-Ft/hó. Az alpolgármester költségtérítésére 15. 708,-Ft/hó teszek javaslatot, kérem aki
az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2014. (X. 21.) határozata
Csajkás Lajos alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (3) bekezdése alapján
Csajkás Lajos társadalmi megbízatású alpolgármesternek 2014. október 21-től
bruttó 15.708,-Ft/hó azaz tizenötezer-hétszáznyolc forint/hó költségtérítést állapít
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kundrák István jegyző
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Csajkás Lajos alpolgármester, helyben
4./ Képviselő-testület tagjai, helyben
5./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
6./ Pénzügy, helyben
7./ Irattár
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IV./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Előterjesztés a tanácsnokok választására

E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester
Mozsár Lászlóné polgármester: Pénzügyi tanácsnoknak javaslom Racsko Anikó képviselőt.
Kérdem a képviselőt el tudja-e fogadni?
Racsko Anikó önkormányzati képviselő: Igen.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2014. (X. 21.) határozata
Racsko Anikó pénzügyi tanácsnok megválasztásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. § alapján Racsko
Anikó önkormányzati képviselőt pénzügyi tanácsnokká választotta.
Az SZMSZ módosítására megbízza Dr. Kundrák István jegyzőt.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Racsko Anikó pénzügyi tanácsnok, helyben
6./ Irattár
Mozsár Lászlóné polgármester: Környezetvédelmi tanácsnoknak javaslom Kiss Attila
képviselőt. Kérdem a képviselőt el tudja-e fogadni?
Kiss Attila önkormányzati képviselő: Igen.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért kézfeltartással
jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2014. (X. 21.) határozata
Kiss Attila környezetvédelmi tanácsnok megválasztásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. § alapján Kiss Attila
önkormányzati képviselőt környezetvédelmi tanácsnokká választotta.
Az SZMSZ módosítására megbízza Dr. Kundrák István jegyzőt.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Kiss Attila környezetvédelmi tanácsnok, helyben
6./ Irattár
Mozsár Lászlóné polgármester: Jenes Miklóst továbbra is szociális tanácsnoknak javaslom.
Kérdem a képviselőt el tudja-e fogadni?
Jenes Miklós önkormányzati képviselő: Igen.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért kézfeltartással
jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2014. (X. 21.) határozata
Jenes Miklós szociális tanácsnok megválasztásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. § alapján Jenes Miklós
önkormányzati képviselőt szociális tanácsnokká választotta.
Az SZMSZ módosítására megbízza Dr. Kundrák István jegyzőt.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
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3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Jenes Miklós szociális tanácsnok, helyben
6./ Irattár

V./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Előterjesztés a bizottság tagjainak választására

E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester
Mozsár Lászlóné polgármester: Napirendünk az Ügyrendi Bizottság tagjainak választása.
Csajkás Lajos alpolgármester lett, Ő látta el az Ügyrendi Bizottság elnöki feladatát, így most
továbbra nem láthatja el ezt a feladatot. Javaslom az Ügyrendi Bizottság tagjának Racskó
Anikó képviselőt, Jenes Miklós képviselőt tagoknak, Csikósné Kovács Margitot külsős
tagnak. Kérdem a javasolt tagokat tudják-e vállalni?
Jenes Miklós önkormányzati képviselő: Igen.
Racskó Anikó önkormányzati képviselő: Igen.
Csikósné Kovács Margit: Igen.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért kézfeltartással
jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2014. (X. 21.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése és a
58. § (1) bekezdése alapján megválasztotta az
Ügyrendi Bizottság tagjait:
Jenes Miklós /5124 Jászágó, Kodály u. 2/ önkormányzati képviselő – tag,
Racsko Anikó /5124 Jászágó, Rákóczi u. 24/A./ önkormányzati képviselő – tag,
Csikósné Kovács Margit /5124 Jászágó, Arany J. u. 20./ nem önkormányzati
képviselő – tag.
Az SZMSZ módosítására megbízza Dr. Kundrák István jegyzőt.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -
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Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai, helyben
2./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
3./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
5./ Ügyrendi Bizottság tagjai, helyben
6./ Irattár
Mozsár Lászlóné polgármester: Javaslom Racsko Anikó önkormányzati képviselőt az
Ügyrendi Bizottság elnökének, kérem aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2014. (X. 21.) határozata
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58. § (1) bekezdése alapján
Racsko Anikó önkormányzati képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnökének
választották.
Az SZMSZ módosítására megbízza Dr. Kundrák István jegyzőt.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai, helyben
2./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
3./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
4./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
5./ Ügyrendi Bizottság tagjai, helyben
6./ Irattár

VI./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Egyéb időszerű kérdések, bejelentések

VI./1. N a p i r e n d:
Tárgy:

A Képviselő-testület tiszteletdíjának tárgyalása

E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester
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Mozsár Lászlóné polgármester: A képviselők tiszteletdíja a polgármester tiszteletdíjának
százalékában volt eddig is megállapítva. Magam részéről úgy gondolom, hogy tartsuk be a
költségvetésben elrendelt dolgainkat, 10% volt betervezve a polgármesteri tiszteletdíjához
képest. Nem szeretném, hogy az a pár száz forint levonásra kerüljön, maradjon a jelenlegi
összeg.
Kiss Attila önkormányzati képviselő: A bizottsági tagoknak nem jár semmiféle tiszteletíj?
Mozsár Lászlóné polgármester: Magunknak állapítunk meg mindent, törvény nem írja elő.
Dr. Kundrák István jegyző: A jogszabály a képviselők tiszteletdíjánál sem írja elő az
összeghatárt, nincs határosítva. Annyi szabály van, hogy az önkormányzat fenntartását és
működését nem veszélyeztetheti a jövedelem. Ezt kell mérlegelni a Testületnek, azt
javasolnám, hogy ennek tudatában, nem tudtunk beszélni az elmúlt időszakban, a következő
testületi-ülésre legyen ez a téma áthelyezve, és akkorra át lehet gondolni.
Mozsár Lászlóné polgármester: Azt gondolom, hogy a következő költségvetésre, az már
alig két hónap, vagy már novemberben időszerű a koncepció. A jelenlegi költségvetésben ez
van, ezt ne terheljük pluszban is, tehát úgy javaslom, hogy a következő költségvetés
tárgyalásánál határozzuk meg, jelenleg meg ne módosítsuk.
Racsko Anikó önkormányzati képviselő: Rendben, ebben a költségvetésben maradjon a
jelenlegi összeg.
Kiss Attila önkormányzati képviselő: Rendben.
Jenes Miklós önkormányzati képviselő: Rendben.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki egyetért, hogy a helyi Képviselők tiszteletdíját
csak a következő költségvetési évben módosítsuk, kérem kézfeltartással jelezzék!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2014. (X. 21.) határozata
a Képviselő-testület változatlan tiszteletdíjáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta, a Képviselők
tiszteletdíját változatlan összegben, mely jelenleg bruttó 15. 000,-Ft/hó azaz
bruttó tizenötezer forint/hó.
A tiszteletdíj emeléséről a következő költségvetési évben tárgyal.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Képviselő-testület tagjai, helyben
2./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
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Ikt. sz.: 94-16/2014.
JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

XV.
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. október 21-én megtartott
alakuló ülés jegyzőkönyve
valamint
rendeletek és határozatok mutatója
69/2014.(X. 21.)

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
október 21-i alakuló ülés napirendjének elfogadásáról

70/2014.(X. 21.)

Mozsár Lászlóné polgármester tiszteletdíjának
megállapításáról

71/2014.(X. 21.)

Mozsár Lászlóné polgármester költségtérítésének
megállapításáról

72/2014.(X. 21.)

Az alpolgármester titkos szavazás lebonyolítására ideiglenes
bizottság tagjainak megválasztásáról

73/2014.(X. 21.)

Csajkás Lajos alpolgármesterré választásáról

74/2014.(X. 21.)

Csajkás Lajos alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

75/2014.(X. 21.)

Csajkás Lajos alpolgármester költségtérítésének
megállapításáról

76/2014.(X. 21.)

Racsko Anikó pénzügyi tanácsnok megválasztásáról

77/2014.(X. 21.)

Kiss Attila környezetvédelmi tanácsnok megválasztásáról

78/2014.(X. 21.)

Jenes Miklós szociális tanácsnok megválasztásáról

79/2014.(X. 21.)

Jászágó Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság tagjainak
megválasztásáról

80/2014.(X. 21.)

Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásáról

81/2014.(X. 21.)

A Képviselő-testület változatlan tiszteletdíjáról

/:Készült: 1 eredeti példányban és 1 másolat:/

