JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 31-én tartott 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
Racskó Anikó képviselő.

Dr. Kundrák István jegyző,
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 valaki kiegészíteni.
/Kiegészítés nem hangzott el./ Jegyzőkönyv hitelesítőnek Racskó Anikó 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
szavazatát!
Javasolt napirendi pont:
I. napirend
Az ár-díj megállapításról szóló 8/2013.(XII.11.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Előadó: Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző
II. napirend
A magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 6/2012.(VII.1.)
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző
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III. napirend
Az iparűzési adóról szóló 7/2012.(VII.1.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző
IV. 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
9/2015. (III. 31.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i rendkívüli
nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
I./

Az ár-díj megállapításról szóló 8/2013.(XII.11.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Előadó: Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző

II./

A magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló
6/2012.(VII.1.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző

III./

Az iparűzési adóról szóló 7/2012.(VII.1.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kundrák István jegyző

IV./

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

I./ N a p i r e n d:
T á r g y:

Az ár-díj megállapításról szóló 8/2013.(XII.11.) rendelet
módosítása

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

Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző

/Írásos anyag csatolva/
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Mozsár Lászlóné polgármester: Az ár-díj megállapításáról szóló rendelet módosítása a
napirendünk. Kókai Györgyi készítette. A szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra
vonatkozó anyag. A valós költségek vannak kimutatva az előterjesztésben. Továbbá a
gondozási díj 680,-Ft óránként, amit támogatásként átvállalt az Önkormányzat az időseknek.
Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztésben most a valós költség van
feltüntetve, le lehetett volna vonni belőle az állami normatívát, de ezzel most nem éltünk,
hogy látható legyen a tényleges összeg, ez a maximuma a térítési díjnak, ettől kevesebb lehet,
több nem.
Mozsár Lászlóné polgármester: A rendeletben természetesen jövedelem függvénye a
fizetendő térítési díj. Jelenleg a 100%-os térítési díj 430,-Ft.
Racskó Anikó önkormányzati képviselő: Szerintem tartsuk meg ezt az összeget.
Jenes Miklós önkormányzati képviselő: Nekem is ez a javaslatom.
Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző: Ezt most jogszabály írja elő, hogy április 1-ig dönteni
kell, akkor is kell a döntés, ha nem változtatunk rajta.
Kiss Attila önkormányzati képviselő: Maradjon az összeg.
Csajkás Lajos alpolgármester: Ne változtassunk.
Mozsár Lászlóné polgármester: Az ár-díj megállapításáról szóló 8/2013.(XII.11.)
önkormányzati rendeletben szereplő szociális étkezés térítési díj és a házi segítségnyújtás
térítési díját nem változtatja az önkormányzat, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (III. 31.) határozata
a házi segítségnyújtás és étkezési térítési díjairól
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Kormányrendelet előírásai szerint a szolgáltatási önköltséget
megállapította az intézményi térítési díjak tekintetében.
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jászágó
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ár-díj megállapításról szóló
8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendeletében megállapított házi segítségnyújtásés étkezési térítési díjakon nem változtat, fenntartja a rendeletben meghatározott
díjtételeket.
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./ Pénzügy, helyben
6./ Irattár

II./ N a p i r e n d:
Tárgy:

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

E l ő a d ó:

Dr. Kundrák István jegyző

/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: A második napirendi ponthoz megkapták írásban a rendelet
tervezetet, átadom a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kundrák István jegyző: Törvényességi felhívás érkezett a Szolnok Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Főosztályától, melyben jelezte, és a felhívásban tájékoztatja a
Testületet, hogy a kommunális adóra vonatkozó rendelete jogszabálysértő, ezért kérik, hogy a
Képviselő-testület módosítsa a rendeletét. Jelenleg úgy van meghatározva, hogy csak a
lakástulajdonra van megállapítva a kommunális adó, nem terjed ki a rendelet hatálya a nem
lakás célját szolgáló épületekre és a telkekre. A rendelet tervezet mentességet tartalmaz
ezekre. A tervezet bevezető részét módosítani kell, helyesen így szól Jászágó Község
Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Továbbá a tervezet jelenlegi 1. §-a a következőképpen módosul 1. § A magánszemélyek
kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 6/2012.(VII.1.) rendelet 1. §-át követően az alábbi
1/A. §-sal egészül ki: 1/A. § Mentes az adó alól a nem lakás céljára szolgáló épületek,
épületrészek, valamint a telkek. Ennyiben kívántam kiegészíteni, módosításra javaslatot tenni.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki a JNB/06/00237/2015. hivatkozási számú
törvényességi felhívással egyetért, ami Jászágó 6/2012.(VII.1.) a kommunális adó
lakástulajdonra szóló rendeletére vonatkozik, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (III. 31.) határozata
a helyi 6/2012.(VII.1.) rendeltre vonatkozó törvényességi felhívás elfogadásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a JNB/06/00237/2015.
számú 6/2012. (VII.1.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi felhívást
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elfogadta, a feltárt hibák tekintetében és azok javításában mielőbb eleget tesz a
felhívás szerint, továbbá tartózkodik a hasonló jellegű jogszabálysértésektől.
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: Kérem, aki a kiadott rendelet tervezettel, valamint az
elhangzott javaslattal miszerint Jászágó Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) és h) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el. Továbbá a tervezet jelenlegi 1. §-a a következőképpen
módosul 1. § A magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 6/2012.(VII.1.)
rendelet 1. §-át követően az alábbi 1/A. §-sal egészül ki: 1/A. § Mentes az adó alól a nem
lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek, valamint a telkek, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015.(IV.9.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 6/2012.(VII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és h) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 6/2012.(VII.1.) rendelet 1. §át követően az alábbi 1/A. §-sal egészül ki:
1/A. §
Mentes az adó alól a nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek, valamint a telkek.
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Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki a JNB/06/00240/2015. hivatkozási számú
törvényességi felhívással egyetért, ami Jászágó 7/2012.(VII.1.) az iparűzési adóról szóló
rendeletére vonatkozik, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (III. 31.) határozata
a helyi 7/2012.(VII.1.) rendeltre vonatkozó törvényességi felhívás elfogadásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a JNB/06/00240/2015.
számú 7/2012. (VII.1.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi felhívást
elfogadta, a feltárt hibák tekintetében és azok javításában mielőbb eleget tesz a
felhívás szerint, továbbá tartózkodik a hasonló jellegű jogszabálysértésektől.
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: Kérem, aki a kiadott rendelet tervezettel, valamint az
elhangzott módosításra tett javaslattal: Jászágó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el,
illetve a rendelt egy paragrafussal bővül, vagyis „az iparűzési adóról szóló 7/2012.(VII.1.)
rendelet 1. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 1. § (3) Az ideiglenes jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke naptári naponként 2. 000,-Ft”- bekezdés lesz a
2. §, a záró rendelkezés lesz a 3. §, egyetért, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015.(IV.9.) önkormányzati rendelete
az iparűzési adóról szóló 7/2012.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, valamint Magyarország helyi
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E l ő a d ó:

Mozsár Lászlóné polgármester

/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: Az önkormányzatunk gazdasági programtervét 2015-2019re vonatkozóan, ahogy a Képviselők jelzéssel éltek elkészült, megkapták írásban. Kérem,
akinek van kiegészítenivalója, hozzászólása tegye meg. /Hozzászólás, kiegészítés nem
hangzott el./ Kérem, aki a Jászágó Község Önkormányzata 2015-2019-re vonatkozó
gazdasági programtervével egyetért, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (III. 31.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
programjáról

(2015-2019.)

gazdasági

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019-ig terjedő
időszakra vonatkozó gazdasági programját a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
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

IV./2. N a p i r e n d:
Tárgy:

Gyermekétkeztetési normatíva visszafizetése

E l ő a d ó:

Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 2014. évi beszámoló
11/C. lapja szerint Jászágóra vonatkozó gyermekétkeztetésből származó normatíva
visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak 947. 635,-Ft normatíva és 112. 574,-Ft
kamat terheli, ez összesen 1. 060. 209,-Ft. Az lenne fontos, hogy a gyermekek ne
hiányozzanak, fogyasszák el az ételt. Arra kérem a testületet, hogy hozzuk meg róla a
határozatot, mielőbb legyen visszafizetve, hogy a tőke megszűnjön. Keressük a lehetőséget,
hogy ezt valami úton visszakapjuk, mert büntetésként éli meg az önkormányzatunk. Kérem,
aki elfogadja, hogy az önkormányzatunk gyermekétkeztetési normatíva visszafizetése 947.
635,-Ft, kamata 112. 574,-Ft, összesen 1. 060. 209,-Ft, kézfeltartással jelezze!
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (III. 31.) határozata
2014. évi gyermekétkeztetési normatíva és kamatának visszafizetéséről
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi beszámoló
11/C. lapja szerint gyermekétkeztetésből származó normatíva visszafizetését
elfogadta.
947. 635,-Ft azaz kilencszáznegyvenhétezer-ötszázhetvennégy forint normatíva
visszafizetési kötelezettség,
112. 574,-Ft azaz egyszáztizenkétezer-ötszázhetvennégy forint kamatból
származó fizetési kötelezettség
összesen 1. 060. 209,-Ft azaz egymillió-hatvanezer-kettőszázkilenc forintot
visszafizet a MÁK által megjelölt számlaszámára.
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

IV./3. N a p i r e n d:
Tárgy:

Rendezési tervre tett árajánlatok ismertetése, árajánlatok alapján
kivitelező választása

E l ő a d ó:

Mozsár Lászlóné polgármester

/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: Megkapták a napirendhez tartozó árajánlatokat, kérem
ehhez tartozó észrevételeiket, véleményeiket. Annyit emelnék ki, hogy amíg zajlik az
egyeztetése építészt kell alkalmaznunk, Ő képviseli az önkormányzatot szakmailag. Nekünk
erre szükségünk van, így az előző rendezési tervünkkel egész lesz és kész lesz, ezt most
önerőből el tudjuk készíttetni. Az építésszel beszélten 45 naptól 3-4 hónapig tarthat, árajánlat
ehhez 70 – 100. 000-Ft-ig/hó terjedő fizetést javasol a főépítész részére a kivitelező. Dankó úr
50. 000,-Ft-ot szeretne kérni, és ebben az időben szükséges főépítészi tevékenységet
elvállalja. Dankó Zoltánt javaslom, mert igazán mérsékelt árakkal dolgozik. A Kiszelovicsék
ajánlata alapján, fele idő alatt ígérik az elkészült anyagot, és a hivataloknál is Ők járnak el,
tervük alapján 6 hónap alatt.
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Kérem, aki elfogadja a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. árajánlatát, kérem
kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (III. 31.) határozata
a helyi rendezési terv módosításához kivitelező választásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
település rendezési tervének több ponton való módosításának elvégzésére
KISZELOVICS ÉS TÁRSA Településtervező Kft.-t
/5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5.
Adószám: 13933845-2-16/
bízza meg a mellékelt ajánlat szerint.
Megbízzák Mozsár Lászlóné polgármestert, hogy a helyi rendezési tervhez
kapcsolódó ügyekben járjon el.
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./ Kiszelovicsék és Társa Településtervező Kft., Szolnok
6./ Pénzügy, helyben
7./ Irattár
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki egyetért Dankó Zoltán építészmérnök
személyével, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (III. 31.) határozata
a helyi rendezési terv módosításához főépítész választásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
település rendezési tervének több ponton való módosításának elvégzése idejére
főépítészi feladatokkal
Dankó Zoltán építészmérnököt,
/5000 Szolnok, Balassa B. u. 13/a.
kamarai szám: É—1-16-0063/
bízza meg a mellékelt ajánlat szerint.
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Megbízzák Mozsár Lászlóné polgármestert, hogy a helyi rendezési tervhez
kapcsolódó ügyekben járjon el.
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./ Dankó Zoltán építészmérnök, Szolnok
6./ Pénzügy, helyben
7./ Irattár

IV./4. N a p i r e n d:
Tárgy:

Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztés pályázata

E l ő a d ó:

Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Már született a Művelődési Ház pályázatáról határozat
42/2014.(VI. 12.) számmal, de most erősítsük meg, 18. 000. 000,-Ft-tal 100%-ban fizetett,
ebben a pályázatban részt veszünk tetőcserével, napelem felhelyezéssel, nyílászárók cseréje
az udvar felől. Tehát a KEOP-2014-4.10.0/F pályázat szándéknyilatkozat megerősítését
kérem. Kérem aki elfogadja, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (III. 31.) határozata
az önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban KEOP-20144.10.0/F – pályázathoz tartozó szándéknyilatkozat megerősítése
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatok és
intézményeik
épületenergetikai
fejlesztése
megújuló
energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban KEOP-2014-4.10.0/F –
pályázathoz tartozó szándéknyilatkozatát megerősítette.
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./ Irattár

IV./5. N a p i r e n d:
Tárgy:

Óvodai tornaszobára pályázathoz szándéknyilatkozat

E l ő a d ó:

Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Pályázhatunk az óvodánál tornaszobára, ezt a
jászfelsőszentgyörgyi fenntartónak kell benyújtani, ők is pályáznak az óvodánál. Ennyivel
bővítenénk az óvoda épületét. Javaslom a pályázat beadását. Egy szándéknyilatkozatot kérek,
hogy részt kívánunk benne venni. Megbízzuk a Társulás fenntartóját a pályázat beadásával,
amit egyébként pályázatíró végez Sansz Pályázatíró Kft. Jászberényből és Bíró László a
mérnök. Kérem, aki egyetért a jászágói tornaszoba pályázat benyújtásával, kézfeltartással
jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (III. 31.) határozata
a Felsőjászsági Intézményfenntartó Társulás jászágói tagintézményénél óvodai
tornaszobára pályázatban való részvétel szándéknyilatkozatáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felsőjászsági
Intézményfenntartó Társulás jászágói tagintézményénél óvodai tornaszobára
pályázatban való részvétei szándékát kifejezi, megbízza a Társulás fenntartóját
a pályázat beadásával és hozzá kapcsolódó ügyintézésekkel.
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 Intézményfenntartó Társulás székhelye
6./ Irattár

IV./6. N a p i r e n d:
Tárgy:

Gépjármű pályázat tanyagondnoki szolgálathoz

E l ő a d ó:

Mozsár Lászlóné polgármester
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Mozsár Lászlóné polgármester: Megjelent egy előzetes miszerint ismét lehet pályázni a
Darányi Ignác Terv és DIT ÚMVP III. tengelyén belül a lakosság számára gépjárműre,
önkormányzatunknak. A pályázat beadási határideje előreláthatólag április közepe. 3,5-8
millió forintig lehet pályázni buszra, terepjáróra, és személyautóra. Nekünk a tanyagondnoki
szolgálathoz nagy szükségünk lenne új terepjáróra.
/A képviselő-testület megtekinti az árajánlatokat./
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem a véleményeiket.
Csajkás Lajos alpolgármester: A Dacia Daster-t javaslom.
Mozsár Lászlóné polgármester: Gondolkodjanak még rajta, visszatérünk rá.
A gépjármű pályázattal kapcsolatosan határozat nem született.

IV./7. N a p i r e n d:
Tárgy:

Óvodakonyha nyílászárók cseréjére vonatkozó pályázathoz
szándéknyilatkozat

E l ő a d ó:

Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Ismételten várható a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan
pályázati kiírás, még egyszer beadható az óvodakonyhája nyílászáróinak cseréjére.
Amennyiben megjelennek a pályázatok konkrétan, ismételten határozatot kell hoznunk, itt
most a részvételi szándéknyilatkozatunkról döntünk, hogy esetlegesen ne maradjunk ki, egy
nekünk megfelelő pályázatból, de amennyiben nem kedvező számunkra a konkrét pályázati
feltételek, nem veszünk részt benne. Az óvodakonyha nyílászáróinak cseréjénél kész
pályázatról beszélünk, mert tavaly benyújtottuk, csak nem lett nyertes. Kérem, aki egyetért az
óvodakonyha nyílászáróinak felújításával, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (III. 31.) határozata
az
óvodakonyha
nyílászáróinak
cseréjére
pályázatban
szándéknyilatkozatról

való

részvételi

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodakonyha
nyílászáróinak cseréjéhez, felújításához szükséges pályázatban való részvételi
szándékát fejezi ki.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: -
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