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

2015. április 14-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. Új gépjármű beszerzése szociális 
alapfeladatok ellátására. Megkérdezte, kívánja e 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 
szavazatát! 
 
Javasolt napirendi pont: 
 
 I. napirend 
 Új gépjármű beszerzése szociális alapfeladatok ellátására 
 Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 
 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
24/2015. (IV. 14.) határozata 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-i rendkívüli 
nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 
  

I./ Új gépjármű beszerzése szociális alapfeladatok ellátására  
  Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő 
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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:  Új gépjármű beszerzése szociális alapfeladatok ellátására 
 
E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: A rendkívüli ülésünk indoka, ismét döntenünk kell a 
tanyagondnoki szolgálat részére terepjáró pályázat benyújtásának feltételei miatt. Továbbá 
előző határozatunkban megjelöltük a gépjármű típusát, amit vissza kell vonnunk, e nélkül 
szerepeljen a határozatunk, ugyanis, a Ford Ranger XL teherautó kategória, de viszont a 
tájékoztatók szerint az is előfordulhat, hogy gépjárműkatalógusból kell majd kiválasztani a 
típusát. A gépjárműre viszont nagy szükségünk van, a külterületen élő embereket csak ezzel 
tudjuk megközelíteni csapadékosabb időben, télen. Ebéd igény is van külterületről, ezzel a 
járművel szállítják, a jelenlegi terepjáró régi, sokat meghibásodik az utóbbi időben, 
bizonytalanná vált. Aki a 23/2015.(IV.9.) számú határozat visszavonásával, egyetért, kérem 
kézfeltartással jelezze! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 
 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
25/2015. (IV. 14.) határozata 
23/2015.(IV.9.) Képviselő-testületi határozat visszavonása 
 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 23/2015.(IV.9.) számú, új 
gépjármű beszerzése a szociális alapfeladatok ellátására - határozatát visszavonja. 

 
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 
 

Mozsár Lászlóné polgármester: Az árajánlataink szerint és az előző ülésünkön a Dacia 
Duster Arcitc-ot jelölte meg a Testület, a Ford Ranger XL-en kívül és Jászágó Község 




