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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. november 25-én 

megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

/5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ 
 
Jelen vannak:  Mozsár Lászlóné polgármester, 
     

Csajkás Lajos alpolgármester, 
Jenes Miklós képviselő, 
Kiss Attila képviselő, 

    Racsko Anikó képviselő. 
 

      
    Dr. Kundrák István jegyző, 
    Csikós Alajos adóügyi főmunkatárs, 
    Csikósné Kovács Margit Ügyrendi Bizottság tagja, 
    Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző, 
    Peredi Beatrix jegyzőkönyvvezető. 
 
Távol maradt:  - 
 
      
Mozsár Lászlóné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, megállapította a 
jelenléti ív alapján, hogy az 5 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot. Megkérdezte, kívánja e még valaki 
kiegészíteni. /Kiegészítés nem hangzott el./ Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csajkás Lajos 
képviselőt javasolta. - A jegyzőkönyvvezetés módját, amely írásban és hangrögzítővel 
történik. - A jegyzőkönyvet Peredi Beatrix jegyzőkönyvvezető vezeti. 
 
 Mozsár Lászlóné polgármester kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzott 
javaslatokkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 
Megállapította, hogy a fenti javaslatokat a Képviselő-testület 5 egyetértéssel elfogadta. 
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, külön kézfeltartással jelezze! 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
 I. napirend 
 Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I. 29.) Szervezeti és 

Működési Szabályzat rendelet megtárgyalása 
 Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester, Dr. Kundrák István jegyző 

 
II. napirend 

 Jászágó Község Önkormányzata helyi adókról szóló magánszemélyek kommunális 
adójáról 6/2012.  (VII. 1.) és a 8/2012. (VII. 1.) telekadóról szóló önkormányzati 
rendeletek módosítása 

 Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
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 III. napirend 
 Egyéb időszerű kérdések, bejelentések 
  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 
 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
82/2014. (XI. 25.) határozata 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 25-i rendkívüli 
ülés napirendjének elfogadásáról 
  

I./ Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I. 29.) 
Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet megtárgyalása 

  Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester, Dr. Kundrák István jegyző 
  
II./  Jászágó Község Önkormányzata helyi adókról szóló magánszemélyek 

kommunális adójáról 6/2012.  (VII. 1.) és a 8/2012. (VII. 1.) telekadóról szóló 
önkormányzati rendeletek módosítása 

             Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 
III./ Egyéb időszerű kérdések, bejelentések 

     
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./ Irattár 

 
Mozsár Lászlóné polgármester: Tisztelt jelenlévők az első napirendi pontunk előtt Csikósné 
Kovács Margit az Ügyrendi Bizottság tagjának eskütétele következik, kérem, ez idő alatt 
legyenek szívesek felállni. Kérem, Csikósné Kovács Margitot mondja utánam az eskü 
szövegét. 
 
Csikósné Kovács Margit Ügyrendi Bizottság tagja: 
Én, Csikósné Kovács Margit becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Jászágó fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! 
 
I./ N a p i r e n d: 
 
T á r g y :  Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzat rendelet megtárgyalása 
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E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester, Dr. Kundrák István jegyző 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Köszönjük szépen! Rátérünk az első napirendi pontunkra. 
Jelenleg az SZMSZ-ünk nem tartalmazza a jegyzőkönyv hitelesítőt, kérdezem, most 
belehelyezzük-e a szabályzatunkba, szeretnék-e, hogy képviselő hitelesítse a jegyzőkönyvet? 
 
Kiss Attila önkormányzati képviselő: Igen, akarjuk. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Akkor kérem Jegyző Urat szóban egészítse ki ezzel a 
módosítással.  
 
Dr. Kundrák István jegyző: /Felolvassa a rendelet módosítandó szakaszait./ Az 57. § 
paragrafusnál egy új szabály szerint a gazdasági ¾ éves beszámoló és a koncepció nem 
kötelező szeptember 1-től, ezért kikerül a szabályzatból, hatályon kívül lehet helyezni. Illetve, 
elhangzott a hitelesítés, hogy legyen a jegyzőkönyv esetében, egy paragrafussal kell 
kiegészíteni, az 54. § szól a jegyzőkönyv tartalmáról (5) pontja rendelkezik arról, hogy a 
jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. Ehhez kapcsolatosan módosításra feltett 
javaslatom, a polgármester, jegyző és a hitelesítő írja alá a jegyzőkönyvet. Kérdés, 
kiegészítés, vélemény? /Kérdés, kiegészítés, vélemény nem hangzott el./ 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Szavazásra bocsátom. Kérem, aki a kiadott rendelet 
tervezettel és a szóban elhangzott 54. § (5) pontja így módosul: polgármester, jegyző és a 
hitelesítő írja alá a jegyzőkönyvet.  Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő rendeletet: 
 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
      10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelete 

                 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2014. (I.29.) rendelet módosításáról 
   
Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 43. § (3) bekezdésében és az 53. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

A Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 12. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(1) A Képviselő-testület az alakuló ülésen tagjai sorából három tanácsnokot választ. Az egyik 
a képviselő-testület pénzügyi-gazdasági feladatkörének ellátását, a másik az önkormányzati 
szociális-, harmadik környezetvédelmi ügyekben hozandó döntéseivel kapcsolatos feladatok 
ellátását felügyeli. 
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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./ Irattár 

 
 
II./ N a p i r e n d: 
 
T á r g y :   Jászágó Község Önkormányzata helyi adókról szóló 

magánszemélyek kommunális adójáról 6/2012.  (VII. 1.) és a 8/2012. 
(VII. 1.) telekadóról szóló önkormányzati rendeletek módosítása 

 
E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Megkapta mindenki az ehhez tartozó előterjesztést és 
rendelt tervezetet. Jelenleg a kommunális adónkon szeretnénk változtatni 1. 000,-Ft/év az 
emelés mértéke. Visszavonható a rendelet, ha úgy alakul, most jelenleg az emelés mellett 
döntünk. Javaslatom az 1. §-nál, hogy 6. 000,-Ft/év-re módosítsuk. 
 
Dr. Kundrák István jegyző: Így a cím értelemszerűen csak a kommunális adóról szól 
6/2012.(VII.1.) rendelt módosításáról. A bevezető rész jó. Az 1. § módosul az 5. 000,-Ft/év 
összeg helyébe a 6. 000,-Ft/év mérték lép. A 2. § módosítása tárgytalan így ez lesz a záró 
rendelkezések. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki elfogadja az elhangzott javítással kiegészített 
rendelet tervezetet, amiben a helyi kommunális adó mértéke 2015. január 1-jétől 6. 000,-
Ft/év, kérem kézfeltartással jelezze! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő rendeletet: 
 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelete 

 
a magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 6/2012.(VII.1.) rendelet 

módosításáról 
 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének (1) bekezdése a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 
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III./2. N a p i r e n d: 
 
T á r g y :   KLIK Jászberényi tankerülete és Jászágó Község Önkormányzata 

támogatási megállapodása 
 
E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Az oktatást fenntartó intézet és az önkormányzatunk közötti 
pénzeszközátadás, ami azt jelenti, hogy részben, nem 100%-ban hozzájárulunk a 
költségeikhez. 177. 000,-Ft összegről van szó, ami vissza nem térítendő támogatás. Továbbá 
kérem felhatalmazásukat a támogatási megállapodás aláírására. Kérem, aki a kiadott 
támogatási megállapodással egyetért kézfeltartással jelezze! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 
 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
83/2014. (XI. 25.) határozata 
a KLIK Jászberényi Tankerülete és Jászágó Község Önkormányzata között létrejövő 
támogatási megállapodásról 
 

 Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerülete 
(Székhelye: 5100 Jászberény Szabadság tér 16. 
Képviseli: Birinyi János tankerületi igazgató 
Adószám: 15799658-2-41 
AHTI: 335262 
Számlavezető pénzintézet: MÁK Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Igazgatósága 
Bankszámlaszám: 10045002-00331229-00000000) 
 
részére 177. 000,-Ft azaz egyszázhetvenhétezer forint vissza nem térítendő 
felújítási támogatást biztosít 2014. november 30. napjáig. 
A további feltételeket a támogatási megállapodás tartalmazza, felhatalmazza 
Mozsár Lászlóné polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Mozsár Lászlóné polgármester 
 

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./ KLIK Jászberényi Tankerülete, Birinyi János, Jászberény 
4./ Képviselő-testület tagjai, helyben 
5./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
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6./ Pénzügy, helyben 
7./ Irattár 

 
 
III./3. N a p i r e n d: 
 
T á r g y :   Önkormányzat által nyújtott, szociális alapú tűzifa segély 
 
E l ő t e r j e s z t ő:  Mozsár Lászlóné polgármester 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Tavaly döntöttünk, hogy a rászorulóknak szociális alapon 
tüzelő segélyt biztosítunk, erről élő rendeletünk van. Elindítjuk? Megszeretném kérdezni 
mennyi legyen az a mérték amit egy háztartás megkaphat. Emlékeim szerint korábban 5 
mázsát kaptak. Ha kiszámolom, hogy a szociális segély mértéke, maximuma 12. 000,-Ft 
havonta, akkor ennek az értéke attól több. Vagy mi az Önök elképzelése? Tüzelő kiegészítés, 
így gondolják át. Jegyző Úr jelezte, a rendeletünk 1 erdei köbméterben határoz maximumot. 
 
Dr. Kundrák István jegyző: A mértékét meghatározhatják ½ köbméter, példaként említem. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Akkor kérem köbméterben határozzuk meg, így tegyék 
meg javaslataikat. A határozatunk így fog szólni. 
 
Csajkás Lajos alpolgármester: Akkor ½ köbméter, az kb. 4 mázsa. 1 erdei köbméter 7-8 
mázsa. Akkor 4 mázsa és kétszer adható. 
 
Racsko Anikó önkormányzati képviselő: Egy kicsit motiváljuk Őket, hogy Ők is 
gyűjtsenek. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Voltak már érdeklődők. Szabályos formanyomtatvány van 
rá. Ezen lehet igényelni, ugyan úgy ellenőrizendő mint a többi más segély. Határozatot kell 
hoznunk róla, mert a rendeletünk él, de ebben a maximum 1 köbméter, akkor úgy fogunk 
dönteni, hogy ½ köbméter. 
 
Dr. Kundrák István jegyző: A Bizottság mérlegelheti a személyek között a rászorultság 
fokát, de alapjában egységesen legyen meghatározva. 
 
Csajkás Lajos alpolgármester: ½ köbméter és inkább kétszer. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: A háztartásonként adható szociális alapon kapható tűzifa 
segély mértéke 2014-2015 fűtési szezonban ½ köbméter, a készlet erejéig, amit az Ügyrendi 
Bizottság mérlegelhet rászorultság függően, kétszer adható. 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   
84/2014. (XI. 25.) határozata 
önkormányzat által nyújtott, szociális alapú tűzifa segélyről 
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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy azon 
rászoruló helyi családok, háztartások számára a 2014-2015 fűtési időszakra 
szociális alapú tüzelősegélyt biztosít a készlet erejéig.  A segélyek elbírálása a 
2/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet alapján történik. 
A segély mértéke családonként, háztartásonként maximum ½ erdei m3 tüzelő 
segély, ami rászorultság esetén kétszer adható. 
 

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./ Lakosság, Jászágó 
6./ Irattár 

 
 

III./4. N a p i r e n d: 
 
T á r g y :   Idősek karácsonyának időpontja 
 
E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Javaslom 2014. december 22. 14:00-i kezdettel, az előző 
évekhez hasonlóan rendezzük meg az idősek karácsonyát. Költségvetésünk tartalmazza a 
hozzá kapcsolódó összeget. 
 
Csajkás Lajos alpolgármester: Hagyományosan, amit én szoktam biztosítani azt idén is 
vállalom. 
 
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   
85/2014. (XI. 25.) határozata 
Jászágó Község Önkormányzata által szervezett idősek karácsonyának időpontjáról 
 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2014. 
december 22-én 14:00 órai kezdettel megrendezi az előző évekhez hasonlóan az 
Idősek karácsonya elnevezésű rendezvényét, erre a célra költségvetésben 
elkülönített összeg terhére.  
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 





         Ikt. sz.: 94-17/2014. 
 

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

 

 
XVI. 

 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2014. november 25-én megtartott 
rendkívüli ülés jegyzőkönyve 

valamint 
rendeletek és határozatok mutatója 

 
 
 
 
 
 
82/2014.(XI. 25.)  Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. november 25-i rendkívüli ülés napirendjének 
elfogadásáról 

   
10/2014.(XII. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. 

(I.29.) rendelet módosításáról 
  
11/2014.(XII. 2.)  A magánszemélyek kommunális adójáról 

lakástulajdonra szóló 6/2012.(VII.1.) rendelet 
módosításáról 

 
83/2014.(XI. 25.)  A KLIK Jászberényi Tankerülete és Jászágó Község 

Önkormányzata között létrejövő támogatási 
megállapodásról 

 
84/2014.(XI. 25.)  Önkormányzat által nyújtott, szociális alapú tűzifa 

segélyről 
 
85/2014.(XI. 25.)  Jászágó Község Önkormányzata által szervezett idősek 

karácsonyának időpontjáról 
  
  
 
 
 
 
 
 

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


