JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án
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.

Dr. Kundrák István jegyző,
Csikós Alajos adóügyi főmunkatárs,
Csikósné Kovács Margit Ügyrendi Bizottság tagja,
Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző,
Peredi Beatrix jegyzőkönyvvezető.
Távol maradt:

Racskó Anikó képviselő.

Mozsár Lászlóné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
jelenléti ív alapján, hogy az 5 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Racskó Anikó igazoltan van távol. A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot.
Megkérdezte, kívánja e még valaki kiegészíteni. /Kiegészítés nem hangzott el./ Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Jenes Miklós 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 4 egyetértéssel elfogadta.
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, külön kézfeltartással jelezze!
Javasolt napirendi pontok:
I. napirend
A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester, Dr. Kundrák István jegyző
II. napirend
Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású közüzemi és intézményi szolgáltatásokért
fizetendő díjak, a 8/2013.(XII.11.) az ár –díj megállapításról szóló rendelet, valamint a
16/2007.(XI.30.) a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelt megtárgyalása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
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III. napirend
Beszámoló a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Dr. Kundrák István jegyző
IV. napirend
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
V. napirend
Egyéb időszerű kérdések, bejelentések

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2014. (XII. 16.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i rendkívüli
ülés napirendjének elfogadásáról
I./

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester, Dr. Kundrák István jegyző

II./

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású közüzemi és intézményi
szolgáltatásokért fizetendő díjak, a 8/2013.(XII.11.) az ár –díj megállapításról
szóló rendelet, valamint a 16/2007.(XI.30.) a temetőkről és a temetkezésről
szóló rendelt megtárgyalása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

III./

Beszámoló a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Dr. Kundrák István jegyző

IV./

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

V./

Egyéb időszerű kérdések, bejelentések

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 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
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I./ N a p i r e n d:
Tárgy:

A
települési
önkormányzati
költségtérítéséről

képviselők

tiszteletdíjáról,

E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester, Dr. Kundrák István jegyző

Mozsár Lászlóné polgármester: A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről szóló rendelet megalkotásának indoka a JNSZM-i Kormányhivatal felhívta
figyelmünket, hogy jelenlegi rendeletünk helyett szükséges egy új rendelet megalkotása,
formai és tartalmi okok miatt, melyet az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Dr. Kundrák István jegyző: A jelenlegi állapotra alkotjuk a rendeletet, lehet majd
módosítani.
Mozsár Lászlóné polgármester: Szavazásra bocsátom. Kérem, aki a kiadott rendelet
tervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(XII.18.)
önkormányzati rendelete
a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről

Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban Mötv.) 143.§ (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Mötv. 35.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A települési önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja a köztisztviselői illetményalap
0,38-szorosa (továbbiakban alapdíj). A tiszteletdíj kiszámított összegét az 1. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésekben meghatározottakra a személyi jövedelemadóról szóló törvény
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
2.§
A képviselő-testület természetbeni juttatást a Képviselő-testület tagjai és a bizottságok nem
képviselő tagjai részére nem állapít meg.
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -

II./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású közüzemi és intézményi
szolgáltatásokért fizetendő díjak, a 8/2013.(XII.11.) az ár –díj
megállapításról szóló rendelet, valamint a 16/2007.(XI.30.) a
temetőkről és a temetkezésről szóló rendelt megtárgyalása

E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Mindenki megkapta a 8/2013.(XII.11.) és a
16/2007.(XI.30.) számú rendeleteket. A pénzügyi tanácsnokkal átbeszéltük a dolgokat.
/A rendeleteket az ár-díj tekintetében paragrafusonként megtárgyalták/
A Képviselő-testület jövő évre tervezi 8/2013.(XII.11.) az ár –díj megállapításról szóló
rendelet, valamint a 16/2007.(XI.30.) a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeltek
módosítását.
Csajkás Lajos alpolgármester: Javaslom a közterületen tárolt építőanyag, törmelék
elhelyezése csak 0-3 hónapig ingyenes legyen. A temetőnél szeretném, ha lenne, mint az
újszülötteknél az inkubátorba helyezés, itt a kolumbáriumba helyezést, valamint a lejárt
sírhelyek és ottmaradt síremlékekről való rendelkezést. Sírhelyet csak halálesetkor lehessen
értékesíteni, előre ne.
Dr. Kundrák István jegyző: Javaslom a Képviselő-testületnek, mivel az ár-díj szabásokat a
jövő évben tervezi módosítani, a rendeletek minden módosítandó részeit összegezve,
egyszerre átvezetjük a rendeletek módosításaiban. A következő ülésen, ami már a következő
évben lesz, kérem, a Testületi tagokat a titkárságon javaslataikat tegyék meg ezzel
kapcsolatosan előtte és elkészítjük a rendelet tervezetet.
Mozsár Lászlóné polgármester: Keresem még a Művelődési Ház díjszabásairól szóló
jogszabályt, mert a pénzügyi tanácsnok azt javasolta, hogy annak a díjait emeljük meg.
A terembérletek díjai is legyenek magasabbak és a fénymásolás is.
Valamint a temető sírhelyeinek a díjait is emelni javasolja. Az egyes sírhely 10. 000,-Ft, a
kettes 20. 000,-Ft, az ÁFA miatt is.
Dr. Kundrák István jegyző: Kérem a Művelődési Ház díjainak a szabályozását,
megvizsgáljuk annak is a formai és tartalmi részét, azután beépítésre kerülnek a most
felmerült, javasolt díjak.
Mozsár Lászlóné polgármester: Az ár-díj tételről szóló rendeleteken nem kívánunk most
változtatni, módosítani. Kérem, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2014. (XII. 16.) határozata
az önkormányzati tulajdonú és fenntartású közüzemi és intézményi szolgáltatásokért
fizetendő változatlan díjairól
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzati tulajdonú és fenntartású közüzemi és intézményi szolgáltatásokért
fizetendő díjak, a 8/2013.(XII.11.) az ár –díj megállapításról szóló rendelet,
valamint a 16/2007.(XI.30.) a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelteken
nem kíván változtatni, módosítani.
A következő költségvetési évre tervezi azt.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 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

III./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Beszámoló a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról

E l ő t e r j e s z t ő : Dr. Kundrák István jegyző

Mozsár Lászlóné polgármester: Megkapták írásban az anyagot. Kérdem Jegyző Urat van-e
kiegészítenivalója?
Dr. Kundrák István jegyző: Nincs.
Mozsár Lászlóné polgármester: Szavazásra bocsátom, aki a közös hivatalról szóló
beszámoló írásos anyagával egyetért, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2014. (XII. 16.) határozata
a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal munkájának beszámolójáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászfelsőszentgyörgyi
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 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./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
6./ Irattár

IV./ N a p i r e n d:
Tárgy:

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
elfogadásáról

E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Megkapták az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Kérem, aki a kiadott támogatási megállapodással egyetért kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2014. (XII. 16.) határozata
a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
Jászágó Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Társulási
Tanács 2014. november 26. napján hozott 23/2014.(XI.26.) számú határozatával
jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és
jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-NagykunSzolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi
önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő
benyújtására, míg Dr. Knorr János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény, Dózsa Gy.
Út 31.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviselet ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás
aláírására.
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Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás részére.
Határidő: 2014. december 20.
Felelős: Mozsár Lászlóné polgármester
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ REGIO-KOM TKSZT, Jászberény
2./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
3./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
4./ Képviselő-testület tagjai, helyben
5./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
6./ Irattár

V./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Időszerűk kérdések, bejelentések

V./1. N a p i r e n d:
Tárgy:

A helyi adókról szóló ellenőrzési jelentés

E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Megkapták írásban Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr
jelentését a helyi adókról. Kérdés, vélemény? /Kérdés, vélemény nem hangzott el./
Aki egyetért a belső ellenőr a helyi adókról szóló rendelet megalkotása, bevezetése, az adó
mértékének megállapítása, a kedvezmény, a hátralékállomány, behajthatatlanság kezelésének,
nyilvántartásának az ellenőrzésére vonatkozóan, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2014. (XII. 16.) határozata
a helyi adókról szóló ellenőrzési jelentésről
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 12/3/2013/Bev.
számú ellenőrzési jelentést, ami a helyi adókról szóló rendelet megalkotása,
bevezetése, az adó mértékének megállapítása, a kedvezmény, a hátralékállomány,
behajthatatlanság kezelésének, nyilvántartásának az ellenőrzésére vonatkozik.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: -
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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./ Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
6./ Irattár

V./2. N a p i r e n d:
Tárgy:

Helyi temetőbe kolumbárium vásárlás

E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Javaslom és kérem a Képviselő-testületet, hogy
engedélyezze a temetőbe kolumbáriumot vásároljunk és hatalmazzon fel ennek a
beszerzésének eljárására. Az árajánlat szerint körülbelül 200. 000,-Ft 2x4 fülke és a
hozzátartozó költségek. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2014. (XII. 16.) határozata
helyi temetőbe kolumbárium beszerzésről
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi temetőbe
kolumbáriumot vásárol, 8 férőhelyeset, ugyanannyi fedőlappal. Felhatalmazza
Mozsár Lászlóné polgármestert ennek beszerzésének az eljárására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mozsár Lászlóné polgármester
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 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./ Irattár
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Ikt. sz.: 94-18/2014.
JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

XVII.
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 16-án megtartott
rendkívüli ülés jegyzőkönyve
valamint
rendeletek és határozatok mutatója

86/2014.(XII. 16.)

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 16-i rendkívüli ülés napirendjének
elfogadásáról

12/2014.(XII. 18.)

A
települési
önkormányzati
tiszteletdíjáról, költségtérítéséről

87/2014.(XII. 16.)

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású közüzemi és
intézményi szolgáltatásokért fizetendő változatlan
díjairól

88/2014.(XII. 16.)

A Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
munkájának beszámolójáról

89/2014.(XII. 16.)

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásának elfogadásáról

90/2014.(XII. 16.)

A helyi adókról szóló ellenőrzési jelentésről

91/2014.(XII. 16.)

Helyi temetőbe kolumbárium beszerzésről

képviselők

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

