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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2015. április 9-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. 

     
Dr. Kundrák István jegyző, 

    Peredi Beatrix jegyzőkönyvvezető. 
 
 
 
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 képviselő igazoltan van távol.  A Testület összehívása telefonon történt, 
szóban. A napirendre szóban tesz javaslatot – I. Előterjesztés Jászágó 040/30 hrsz-ú 
szeméttelep és a 403/2 hrsz-ú Széchenyi utca, Jókai út és a 046 hrsz-ú közlekedési út közötti 
szakasz műszeres geodéziai kitűzésére. II. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálathoz  új 
gépjármű igény, pályázatban való részvételre. Megkérdezte, kívánja e valaki kiegészíteni. 
/Kiegészítés nem hangzott el./ Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csajkás Lajos alpolgármestert 
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 
szavazatát! 
 
Javasolt napirendi pont: 
 
 I. napirend 
 Előterjesztés Jászágó 040/30 hrsz-ú szeméttelep és a 403/2 hrsz-ú Széchenyi utca, 

Jókai út és a 046 hrsz-ú közlekedési út közötti szakasz műszeres geodéziai kitűzésére 
 Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 

II. napirend 
 Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálathoz új gépjármű igény, pályázatban való 

részvételre 
  Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 
 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
22/2015. (IV. 9.) határozata 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli nyílt 
ülés napirendjének elfogadásáról 
  

I./  Előterjesztés Jászágó 040/30 hrsz-ú szeméttelep és a 403/2 hrsz-ú 
Széchenyi utca, Jókai út és a 046 hrsz-ú közlekedési út közötti szakasz 
műszeres geodéziai kitűzésére 

  Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 
II./ Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálathoz új gépjármű igény, 

pályázatban való részvételre 
    Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 
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 
 
 

I./ N a p i r e n d: 
 
T á r g y:  Előterjesztés Jászágó 040/30 hrsz-ú szeméttelep és a 403/2 hrsz-ú 

Széchenyi utca, Jókai út és a 046 hrsz-ú közlekedési út közötti 
szakasz műszeres geodéziai kitűzésére 

 
E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 
/Írásos anyag csatolva/ 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem a Testület, hogy méressük ki a szeméttelepet, és a 
Széchenyi utcát, ott csak a szeméttelepig eső részét tudják kimérni, mert a Kossuth utcai 
telkeket egyenként kellene hozzá kimérni a felső részeken, hosszára. Kaptunk Szabó Imrétől 
erre árajánlatot, így 100. 000,-Ft. 
 
Dr. Kundrák István jegyző: Arra a GPS pontokra vagyunk kíváncsiak, ahol az utat kellene 
találni, ebből kiderül, kik használják. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Azt mondta, hogy ezzel a módszerrel azt a részt nem lehet 
kimérni. Ott minden háznál ki kellene mérni a telkeket. 
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Csajkás Lajos alpolgármester: Mi ezt nem kérjük, mérje ki a szeméttelepet. 
 
Kiss Attila önkormányzati képviselő: Szeretném, ha kimérnék, mert benne vannak az útban. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Ezt 100. 000,-Ft plusz 27. 000,-Ft ÁFA, és plusz 12. 000,-
Ft adatigénylés. 
 
Csajkás Lajos alpolgármester: Sokkalom az összeget, és ha kiméretjük, ki kell árkolni. 
Mégis az a javaslatom ne csináltassuk, majd jövőre. 
 
Jenes Miklós önkormányzati képviselő: Nem lehet már ott elmenni kocsival. 
 
Csajkás Lajos alpolgármester: Akkor is ősszel kellene, mert akkor a másik fél is bebírja 
vetni. 
 
Dr. Kundrák István jegyző: Ettől nyugodtan ki lehetne méretni, legalább fogja látni, aki ezt 
megtette, hogy benne van a területben és nem teheti meg. 
 
Csajkás Lajos alpolgármester: Azok a karók már másnapra ki fognak tűnni. A 
szeméttelepet méretessük. 
 
Dr. Kundrák István jegyző: Akkor arra külön árajánlat kell. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Rendben, akkor erre még visszatérünk. Külön-külön 
árajánlatot kérünk. 
 
A napirend tárgyában határozat nem született. 
 

 
II./ N a p i r e n d: 
 
T á r g y :  Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálathoz  új gépjármű igény, 

pályázatban való részvételre 
 
E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 
/Írásos anyag csatolva/ 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Az előző ülésen, már tárgyaltunk a tanyagondnoki szolgálat 
részére gépjármű pályázat előzetese jelent meg. Részt vegyen-e benne az önkormányzat? 
 
Csajkás Lajos alpolgármester: Adjuk be, mert ez az autó rengeteget fogyaszt. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Maga a formátumát válasszuk meg, hogy milyen legyen. 
 
Csajkás Lajos alpolgármester: Akkor a Ford legyen.  
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, aki egyetért, hogy a tanyagondnoki szolgálat 
részére új terepjárókén a Ford Ranger XL típusú gépjárművet jelöli meg, kézfeltartással 
jelezze! 




