JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Képviselő-testületének 2015. február10-én
megtartott rendes 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
Racskó Anikó képviselő.

Dr. Kundrák István jegyző,
Bordás Anett művelődésszervező,
Csikósné Kovács Margit Ügyrendi Bizottság tagja,
Fellner Ferenc helyi lakos,
Kácsorné Sulyok Ildikó óvodapedagógus,
Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző,
Peredi Beatrix jegyzőkönyvvezető.

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 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 5 egyetértéssel elfogadta.
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, külön kézfeltartással jelezze!
Javasolt napirendi pontok:
I. napirend
Előterjesztés a Jászfelsőszentgyörgyi
költségvetésének megtárgyalására
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2015.

évi

II. napirend
Előterjesztés a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének
megtárgyalására
Előadó: Zelenai Tibor Károlyné polgármester, Mozsár Lászlóné polgármester
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III. napirend
Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés megtárgyalására
Előadó: Mozsár Lászlóné polgármester, Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző

IV. napirend
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
22/2003.(XII.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző

közszolgáltatásról

szóló

V. napirend
Előterjesztés a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző

VI. napirend
Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterv
megtárgyalására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

VII. napirend
Egyéb időszerűk kérdések, bejelentések

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II. 10.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-i rendes ülés
napirendjének elfogadásáról
I./

Előterjesztés a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének megtárgyalására

Előterjesztő: Dr. Kundrák István jegyző
II./

Előterjesztés a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi
költségvetésének megtárgyalására

Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
III./

Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés
megtárgyalására
Előadó: Mozsár Lászlóné polgármester, Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző

IV./

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
22/2003.(XII.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző
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V./

Előterjesztés a települési önkormányzati képviselők
12/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző

VI./

Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi
munkaterv megtárgyalására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

VII./

Egyéb időszerűk kérdések, bejelentések

tiszteletdíjáról

szóló

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: A Képviselő-testületi tagok megkapták írásban a
napirendekhez tartozó anyagokat.
Első napirendünk a közös hivatal költségvetése, Jegyző Úr az előterjesztő, átadom a szót.

I./ N a p i r e n d:
Tárgy:

A Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetésének megtárgyalása

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

Dr. Kundrák István jegyző: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket! A megszokott módon
készült el a közös hivatal ez évi költségvetése, a formátum ismert, a megállapodásnak
megfelelően lett elosztva az állami normatíva és az állami normatíva Jászágóra eső részéről is
külön kimutatás készült. A dologi kiadásoknál szeretném csökkenteni a megjelölt összeget,
konkrétan az informatikai dolgok kevesebb összegű megvásárlásával, és az esetleges
megtakarítást közüzemi díjakra fordítani. Várom a kérdést, véleményeket?
Mozsár Lászlóné polgármester: Mind a három költségvetésről tárgyalunk, nincs meg az
előző évi zárszámadás, tehát amikorra elkészül akkor ismeretesek az összevetett adatok.
Nem gondolom, hogy itt a Hivatalnál van megtakarítás, de az Óvodai Társulásnál van. A
magunk költségvetésében sem szerepel a megtakarítás, csak az adott évre vonatkozó
normatívák és a tervezett kiadások. A zárszámadást követően fogjuk igazán látni, hogy mi
felett rendelkezünk. Jegyző Úrral megtörtént az egyeztetés, elfogadásra javaslom.
Jenes Miklós önkormányzati képviselő: Jászágónál a 30. 000,-Ft-os képzés konkrétan mit
takar?
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Dr. Kundrák István jegyző: Kötelező vezetői képzéseken kell részt vennem, mint tudott
ezek a képzések drágák. Múlt évtől vannak ismét kötelező képzések, pontokat kell szereznünk
bizonyos időszak alatt és az erre betervezett összeg ez, Jászágó esetében.
Mozsár Lászlóné polgármester: Két helyen is fel van tüntetve a képzésre szánt összeg,
Jászfelsőszentgyörgyre eső rész 70. 000,-Ft. Ez kötelező.
Racskó Anikó önkormányzati képviselő: A cafeteriát szeretném kérdezni, hogy mennyi egy
főre?
Dr. Kundrák István jegyző: 200. 000,-Ft, ami meg van határozva évente, a dolgozó
döntésétől függően és az adó mértéke szablya meg mennyi összeg illeti ebből a
munkavállalót. A keret az említett összeg, a nettó az változhat.
Kiss Attila önkormányzati képviselő: A dologi kiadásokra nem lehetne Jászágót többel
illetni?
Dr. Kundrák István jegyző: Mint említettem a tervezethez képest próbálok megtakarításokat
eredményezni és azt több dologra fordítani, ez csak így kivitelezhető.
Mozsár Lászlóné polgármester: Nem költhető másra.
Dr. Kundrák István jegyző: Így van, feladat finanszírozás van, ezt csak ezekre költhető.
Mozsár Lászlóné polgármester: Biztos Önök is hallották, hogy milyen komoly
rendszerekkel kell védeni az adatbázisunkat és ennek a megszervezése és megfizetése nem
kevés pénzbe kerül. Ott felvetődik a megtakarítás lehetősége.
A költségvetés első tárgyalása folyik, de elfogadásra javaslom a közös hivatal 2015. évi
költségvetését. Kérem, aki az írásban kiadott költségvetéssel egyetért, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II. 10.) határozata
a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászfelsőszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését megtárgyalta és elfogadta a melléklet
szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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II./ N a p i r e n d:
Tárgy:

A Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi
költségvetésének megtárgyalása

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

Mozsár Lászlóné polgármester: A napirendhez tartozó anyagot megkapták a Testületi
tagok. Kérdem az anyag készítőjét kiegészítenivalója van-e?
Kókai Györgyi pénzügyi előadó: Nincs.
Racskó Anikó önkormányzati képviselő: A 4. számú tájékoztató tábla, irodaszer,
nyomtatvány stb. beszerzés mit takar? Ugyanis az összesen 800. 000,-Ft. És a
készletbeszerzés mit takar? Védőruhának, munkaruhának kihordási ideje van?
Kókai Györgyi pénzügyi előadó: A három településnek a felsorolt tételekre tervezett összeg.
A készletbeszerzés az takarítószer, vagyis minden, ami nem irodaszer. Védőruha nincs,
munkaruha kihordási ideje, az óvodai SzMSz-ben úgy szerepel, hogy évente.
Jenes Miklós önkormányzati képviselő: Tudomásom szerint egy óvodai alkalmazott
jubileumi jutalomban kellene részesüljön ebben az évben, az be van-e tervezve?
Kókai Györgyi pénzügyi előadó: Igen, benne van a jászágói bérbe.
Racskó Anikó önkormányzati képviselő: A 415. 000,-Ft-os befizetendő összeg csak a
zárszámadásig érvényes?
Kókai Györgyi pénzügyi előadó: Nem. Az egész évre vonatkozik, nem tudom, miért okoz ez
problémát, mindig is így volt a költségvetés megelőzi a zárszámadást. Maga az
Államháztartási törvény rendelkezik így.
Mozsár Lászlóné polgármester: A működési szabályzattal kapcsolatosan szeretném
tájékozatni a Testületet, az étkezési hozzájárulásnál lettek változások, amit egyébként a
Társulási Tanács nem fogadott el. Mindenkinek betervezésre került a 8. 000,-Ft-os
hozzájárulás, ami egyébként járulékköteles és nem lett elfogadva. Az 5. 000,-Ft-ot mellett
maradtunk. A másik dolog, amit nem fogadott el a Tanács, hogy ha valaki elmulasztja a
befizetését, akkor a jegybanki alapkamat kétszeresével bünteti a társulás. Még nincs elfogadva
társulási szinten a költségvetés, tárgyaltunk róla. Javaslom, hogy a havonta fizetendő 415.
583,-Ft-os összegről hozzon egy határozatot a testület a költségvetés elfogadásáig, az 1.
számú tájékoztató tábla szerint. Az utalás szempontjából mondom, mert nálunk már az első
havi átutalásra is került.
Dr. Kundrák István jegyző: Rendben, legyen róla külön határozat, az utalás szempontjából,
az elfogadott költségvetési rendelet hiánya miatt. Amennyiben a költségvetési rendelet nem
lesz elfogadva abban az esetben szükséges, mert az utalásokra szükség van.
Mozsár Lászlóné polgármester: Javaslom a felhalmozódás elkerülése végett, hogy a
tervezetben megállapított keretösszeget, vagyis a 415. 583,-Ft-ot a költségvetés elfogadásáig
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határozathozatal mellett teljesítsük a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak, s
főképp a társulás likviditására tekintettel. Kérem, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II. 10.) határozata
a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak az önkormányzat által havonta
fizetendő hozzájárulásról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján a
Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak az önkormányzat által havonta
fizetendő hozzájárulást, melynek összege 415. 583,-Ft azaz négyszáztizenötezerötszáznyolcvanhárom forint a Tárulás számlájára teljesíti a 2015. évi költségvetési
kimutatás szerint.
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./ Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás
6./ Irattár

III./ N a p i r e n d:
Tárgy:

A Jászágó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés
megtárgyalása

E l ő t e r j e s z t ő : Mozsár Lászlóné polgármester, Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző

Mozsár Lászlóné polgármester: Az önkormányzat költségvetése a következő napirendi
pont. Kérdem a készítőt van-e kiegészítése?
Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztés szövegében az utolsó oldalon a
harmadik bekezdésben a gazdasági program és a költségvetési koncepció kihúzásra kell
kerüljön, nem kötelező. Alatta lévő bekezdésben is az a két program kihúzásra kerül. A
rendelet szövegében az utolsó 6. §-ban a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján
gondoskodik, ez kerül a kipontozott részre.
Mozsár Lászlóné polgármester: További kérdés, vélemény? Azt szerettem volna mondani,
itt ami felhalmozási 255 ezer forint hiányunk van, ez eszközbeszerzés, ha megtehetné a
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hivatal ezt tőlünk át vehetné, mert ez könyvelési program, kataszteri nyilvántartó, és
nyomtató. Ezekből, ha nem is mind a hármat, valamelyiket a hivatal be tudja szerezni, akkor
azt az önkormányzatunknál nem kell tervezni.
Jenes Miklós önkormányzati képviselő: Kérdésem a szociális segélyezettek összege
mennyi?
Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző: Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. 297.
ezer Ft.
Dr. Kundrák István jegyző: Eseti pénzbeli ellátások, települési támogatás, alatta van, amik
eddig is voltak adva szociális alapon, illetve a települési támogatásnak is két típusa lehetséges
majd, de erről még beszélünk februárban részletesen Jászágóra vonatkozóan.
Racskó Anikó önkormányzati képviselő: És fejlesztésre 500. 000,-Ft, ami jut?
Mozsár Lászlóné polgármester: Az utak, hidak keretre, de másra attól még juthat.
Tervezhető. Pályázatok kb. szeptemberre jelennek meg.
Racskó Anikó önkormányzati képviselő: Szennyvízhálózatra is gondolni kell, májusban
fognak lejárni. Azt gondolom, hogy ezt még ne fogadjuk el.
Mozsár Lászlóné polgármester: Tárgyalnunk kell, módosítások még lesznek benne.
Csajkás Lajos alpolgármester: Működési hiány is van bőven.
Mozsár Lászlóné polgármester: Nem olyan sok az, mert itt is, ha megnézzük a
közalkalmazottaknak étkezési térítés 8. 000,-Ft van beállítva és, ha marad az 5. 000,-Ft akkor
nincs működési hiányunk. Sőt ebbe az év végi csekély értékű utalványok is be vannak
tervezve. Ha ezek nem kerülnek betervezésre, de adható, és látjuk a munkákat, hogy tudjuk,
vagy nem tudjuk adni, ez úgy változik.
Racskó Anikó önkormányzati képviselő: Maradjunk annál, ami eddig volt.
Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző: A következő ülésre milyen módosításokat tegyek?
Mozsár Lászlóné polgármester: Javaslatot teszek, tehát az adható jöjjön le belőle, hogy csak
maradjon az elmúlt évi keret, és akkor adjuk abban a pillanatban, amikor adhatjuk.
Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző: Ha lejjebb veszem a keretet, akkor csak azt lehet adni,
rendeletmódosítással állítható vissza.
Mozsár Lászlóné polgármester: Mégiscsak javaslom, hogy úgy maradjon, ha elfogadja a
testület, hogy az étkezési hozzájárulás 5. 000,-Ft-al legyen kidolgozva, annak a járulékaival és
ne tervezzük be a jutalmat, mert a jutalmat az eredmény terhére is kiadhatjuk.
A költségvetés tárgyalását folytatjuk a következő ülésen.
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IV./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 22/2003.(XII.4.) önkormányzati rendelet
módosítására

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

Mozsár Lászlóné polgármester: Megkapták a tárgyhoz tartozó anyagot, a
Kormányhivataltól telefonos törvényességi észrevétel érkezett, kérik a nevezett rendelet
díjtételre vonatkozó módosítását, ami a hatályon kívül helyezésre vonatkozik.
Dr. Kundrák István jegyző: Az önkormányzat testülete nem állapíthat meg
közszolgáltatásért olyan díjat, amit nem ő biztosít. Az önkormányzatnak nincs ilyen jogköre.
Ezt kellett pótolni, ezt kellett kihelyezni a rendeletből.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki a kiadott rendelet tervezettel egyet ért,
kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II. 17.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2003.(XII.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. § és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 22/2003.(XII.4.) rendelet
15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
15. § (3) Az egységnyi díjtétel az ingatlantulajdonosok által biztosított gyűjtőedényben az
elszállításra átvett hulladék – a gyűjtőedényhez igazodó – térfogata szerint meghatározott –
egyszeri ürítés díja. A legkisebb gyűjtőedény egység 80 liter.

Záró rendelkezés
2. §
(1) A rendelet hatálybalépésével 22/2003.(XII.4.) rendelet 15. § (2) bekezdése, a 25. §,
valamint a rendelet 1. számú melléklete hatályát veszíti.
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az, amit a többi dolgozónak, ami elhangzott. Adhatja a csekély értékűt, vagy ami jutalomként
számba vehető.
Kiss Attila önkormányzati képviselő: Kevés ez a tiszteletdíj, amit mi kapunk, nekünk nincs
költségtérítésünk.
Mozsár Lászlóné polgármester: Visszatérünk a következő ülésen a képviselők tiszteletdíjára
is.
Dr. Kundrák István jegyző: Mivel formai részről lett beterjesztve a rendelet javaslom,
térjünk vissza rá a következő ülésen. Legyen idő tisztázni, és alakuljon ki egy
kompromisszumos javaslat.

VI./ N a p i r e n d:
Tárgy:

Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzata
testületének 2015. évi munkaterv megtárgyalására

Képviselő-

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

Mozsár Lászlóné polgármester: A munkaterv tárgyalása a következő napirend, első
javaslatom, hogy a művelődési ház programtervét már a következő ülésre tervezzük, ha még
rendkívüli ülés is, mert csak úgy lehet dolgozni. Kérem javaslataikat, véleményeiket.
Amennyiben nincs szavazásra bocsátom, a kiadott 2015. évi munkatervvel, aki egyetért kérem
kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II. 10.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
elfogadásáról

2015.

évi

munkaterv

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervet
megtárgyalta és elfogadta.
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./ Irattár
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