JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 28-án tartott nyilvános, rendes testületi ülésén.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, 17:00
/5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./

Jelen vannak:

Mozsár Lászlóné polgármester,
Csajkás Lajos alpolgármester,
Kiss Attila képviselő.
Dr. Kundrák István jegyző,
Bordás Anett Művelődési Ház, művelődésszervező,
Csikós Alajos főmunkatárs,
Csikósné Kovács Margit védőnő, Gyermekjóléti Szolgálat,
Kácsorné Sulyok Ildikó FÓIT, tagintézmény vezető,
Peredi Beatrix jegyzőkönyvvezető.

Mozsár Lászlóné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
jelenléti ív alapján, hogy az 5 fős Képviselő-testületből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Jenes Miklós képviselő és Racskó Anikó képviselő jelezte távolmaradását, igazoltan vannak
távol. A napirendre a meghívó szerint tesz javaslatot – az egyéb időszerű kérdések,
bejelentések napirendjére tesz javaslatot - 1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosítása, 2. Településrendezési tervvel kapcsolatos
szerződés módosítása, 3. Művelődési Ház részére érdekeltségnövelő pályázat benyújtása, 4.
Az Önkormányzat részére ingatlan tulajdonjog átruházás, 5. Gépjármű pályázat
tanyagondnoki szolgálat részére, 6. 2015. évi Nyári gyermekétkeztetés pályázati felhívás.
Megkérdezte, kívánja e még valaki kiegészíteni. /Kiegészítés nem hangzott el./ Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Kiss Attila 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 3 egyetértéssel elfogadta.
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, külön kézfeltartással jelezze
szavazatát!
Javasolt napirendi pontok:
Interpelláció
I. napirend
Beszámoló a két ülés között végzett munka fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
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II. napirend
Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati
rendeletére a partnerségi egyeztetés szabályairól
Előterjesztő, előadó: Mozsár Lászlóné polgármester
III. napirend
Tájékoztató a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
beszámolójáról
Előterjesztő, előadó: Dr. Kundrák István jegyző, Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző
IV. napirend
Tájékozató a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi
beszámolójáról
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
V. napirend
Tájékoztató Jászágó Község Önkormányzata 2014. évi beszámolójáról
Előterjesztő, előadó: Mozsár Lászlóné polgármester, Kókai Györgyi pénzügyi
ügyintéző
VI. napirend
Beszámoló a helyi gyámügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő, előadó: Dr. Kundrák István jegyző, Csikósné Kovács Margit gy.sz.
VII. napirend
Egyéb időszerűk kérdések, bejelentések
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú
módosítása
2. Településrendezési tervvel kapcsolatos szerződés módosítása
3. Művelődési Ház részére érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
4. Az Önkormányzat részére ingatlan tulajdonjog átruházás
5. Gépjármű pályázat tanyagondnoki szolgálat részére
6. 2015. évi Nyári gyermekétkeztetés pályázati felhívás
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2015. (IV. 28.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i rendes
nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Interpelláció
I./ Beszámoló a két ülés között végzett munka fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
II./ Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletére a partnerségi egyeztetés szabályairól
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
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III./ Tájékoztató a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
beszámolójáról
Előterjesztő, előadó: Dr. Kundrák István jegyző, Kókai Györgyi pénzügyi
ügyintéző
IV./ Tájékozató a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi
beszámolójáról
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
V./ Tájékoztató Jászágó Község Önkormányzata 2014. évi beszámolójáról
Előterjesztő, előadó: Mozsár Lászlóné polgármester, Kókai Györgyi pénzügyi
ügyintéző
VI./ Beszámoló a helyi gyámügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
Előterjesztő, előadó: Dr. Kundrák István jegyző, Csikósné Kovács Margit gy.sz.
VII./ Egyéb időszerűk kérdések, bejelentések:
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú
módosítása
2. Településrendezési tervvel kapcsolatos szerződés módosítása
3. Művelődési Ház részére érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
4. Az Önkormányzat részére ingatlan tulajdonjog átruházás
5. Gépjármű pályázat tanyagondnoki szolgálat részére
6. 2015. évi Nyári gyermekétkeztetés pályázati felhívás
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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: Interpállációra van lehetőség a Testületi tagoknak.
/Interpelláció nem hangzott el./

I./ N a p i r e n d:
T á r g y:

Beszámoló a két ülés között végzett munka fontosabb eseményeiről

E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester
/Írásos anyag csatolva/
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Mozsár Lászlóné polgármester: Megkapták írásban a napirendhez tartozó anyagot.
Annyival egészíteném ki, hogy a legfontosabb kérdés a szennyvíz esete, utolsó pontként volt
benne az anyagban. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vezérigazgatója volt itt és elvitte
az eddig keletkező anyagokat és a kérelmünket, Képviselő Úr elvitte az Államtitkár Úrnak,
amennyit tájékoztatásul elmondott. A Képviselő-testület többi tagjával eltudnánk fogadni,
mert nincs kiírva pályázat, a lakossági előtakarékosság első fele 2015. májusban lejár, három
hónapig nem lehet felvenni, de utána, ha a három hónap alatt semmi féle konkrétumot nem
tudunk megjelölni, akkor a Testületnek döntenie kell róla, márpedig én azt javaslom, hogy
akkor kiadjuk a lakosságnak, mert azt nem tehetjük meg, hogy amilyen céllal meghatároztuk
és nem tudjuk megvalósítani, s a lakosság pénzét visszatartjuk . Majd akkor az Állam tesz
valamit azért, hogy meglegyen a szennyvízhálózat. Vezérigazgató Úr jó hozzáállást mutatott,
azt javasolta, hogy megpróbálja a TRV Zrt. jövedelmének a terhére megcsináltatni Jászágón a
szennyvízhálózatot, hozzáadva a mi pénzünket, és akkor a szennyvízrendszer állami
tulajdonúvá válik. Ez nem zavaró, hogy nem kerülne Jászágó település tulajdonába a
szennyvízhálózat. Ennyiben maradtunk, kérte a terveket. Elkísérte a Jász-Terra Kft.
ügyvezetője, aki gyakorlati tájékoztatással segítette a tárgyalást, és aki kifejezte, hogy a
Képviselő Úr mindent megtesz, hogy megvalósuljon a szennyvízhálózat. Mindenki érzi ennek
a súlyát, mert ez a kis település 8 éve spórol arra, hogy ilyen hálózata legyen, és óvatosan kell
kezelni, mert ezután már a lakosság nem lesz ilyen együttműködő. Köszönöm! Kérdés,
észrevétel?
Kiss Attila önkormányzati képviselő: A gergelysori vízelvezető árok, fontos az nekünk?
Nagy földmunkálatokra lenne ott szükség. A futballpályán megálltak a munkálatok? Pünkösd
kupa már nem igen lesz.
Mozsár Lászlóné polgármester: Egyenlőre meg sem lehet csinálni az árkolást. A
futballpálya területe ki van mérve, amint lehet, folytatják a munkálatokat. Pünkösd kupa oda
nem is volt tervezve, az őszi forduló időpontjára szólt a terv. A pünkösd kupát máshol
rendezzük. További kérdés, vélemény? /Kérdés, vélemény nem hangzott el./ Szavazásra
bocsátom a két ülés között végzett munka beszámoló írásos anyagát a kiegészítéssel, aki
elfogadja kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015. (IV. 28.) határozata
a két ülés között végzett munka fontosabb eseményeiről beszámoló elfogadásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés között végzett
munka fontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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
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4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./ Irattár

II./ N a p i r e n d:
T á r g y:

Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendeletére a partnerségi egyeztetés
szabályairól

E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester
/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: Írásban megkapták a rendelet tervezetet. Jegyző Úr átnézte,
javítva lett, amit kért. Így kérem, aki a rendelet tervezettel egyetért kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 29.§-ában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:

I.

Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya Jászágó Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
a) Jászágó adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
b) Jászágó adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén
telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) Jászágó Községben nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti és civil
szervezetek,
d) valamennyi Jászágó Községben működő elismert egyház,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§
(2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába
bejelentkező szervezetek.
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II. A tájékoztatás módja és eszközei
2. §
(1)

Valamennyi 1.§ (2) c) szerinti érdekképviseleti és civil szervezet a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 37. §-ában meghatározott
előzetes tájékoztatási szakaszban, az ott meghatározott tartalommal, elektronikus
úton előzetes tájékoztatót kap a településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról.

(2)

Az 1.§ (2) a.), b.), d.) és e) pontjában szereplők a Korm.r. 37. §-ában meghatározott
előzetes tájékoztatási szakaszban, az ott meghatározott tartalommal, hirdetmény útján
(a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jászágói Kirendeltsége 5124
Jászágó, Kókai tér 1. alatti épülete előtt megtalálható hirdető tábláján elhelyezett,
valamint Jászágó Község honlapján keresztül – www.jaszago.hu) előzetes tájékoztatót
kapnak a településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról, továbbá a hirdetmény
megjelenésének tényéről tájékoztató A/4-as méret plakátokat kell elhelyezni a
település hirdető tábláin.
Azok a partnerek, amelyek a 3. § (1) bekezdésében meghatározott módon és a
Korm.r.- ben meghatározott határidőn belül írásban jelzik részvételi szándékukat,
postai úton, elektronikus adathordozón véleményezési anyagot kapnak.

(3)

(4)

A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre kiküldött településrendezési
eszközt legalább 30 napig közzé kell tenni a Jászfelsőszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal Jászágói Kirendeltsége hirdető tábláján és Jászágó Község
honlapján, továbbá a közzététel tényéről tájékoztató A/4-as méret plakátokat kell
elhelyezni a település hirdető tábláin.

III. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja
3. §
(1)

A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban,
a Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül, véleményben kifejtheti előzetes
javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelöli az
eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát.

(2)

Amennyiben a partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi
szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt és kifogást nem
emel, véleményezőnek kell tekinteni.

(3)

A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre indokolással
alátámasztott módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú
dokumentációt kér, ez esetben a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkereséshez
papír alapon kell számára megküldeni a településrendezési eszköz dokumentációját.

(4)

A partner a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkeresésre a Korm.r.-ben
meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos, indokolással
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alátámasztott véleményét, észrevételét, jogszabályon alapuló véleményénél a
jogszabályhelyet megjelöli.

4. §
(1)

A 2. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos
írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a főépítésztől.

(2)

A 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban annak ideje alatt
bármely lakos véleményt adhat a főépítésznek címezve, amelyet postai úton vagy
elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el.
5. §

(1)

Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és
azokat a főépítész a tervező felé továbbítja.

(2)

Valamennyi véleményt a Korm.r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés
meghozatalához a döntéshozó Képviselőtestülettel ismertetni kell.

IV. Az el nem fogadott javaslatok,
vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje
6. §
(1)

A vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására
a főépítész a tervező közreműködésével összeállított főépítészi válaszokban javaslatot
tesz, amelyet a döntéshozó Képviselőtestülettel ismertetni kell.

(2)

A főépítészi válaszokról a Képviselőtestület a Korm.r. 39. § (2) bekezdésében
meghatározott határozathozatalával egyidejűleg dönt.

V. Az elfogadott koncepció, stratégia és
településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító eszközök
7. §
(1)

A jóváhagyott tervezési program alapján készülő véleményezési anyag közzététele a 2.
§ (4) bekezdésben meghatározott módon történik.

(2)

A településrendezési eszköz Képviselőtestület által történt elfogadását követő 20
napon belül, a jóváhagyott munkarészeket az Önkormányzat honlapján közzé kell
tenni.
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Kókai Györgyi pénzügyi ügyintéző: A Magyar Államkincstár kiadott egy tájékoztatót,
amely szerint a 2014. évi költségvetés felülvizsgálatát nem fogja elvégezni, első alkalommal
majd a 2015. évi költségvetés felülvizsgálatát fogja elvégezni és 2016-ban fogja küldeni a
jelentést 2015-ről. Hozzátenném, hogy ezt a jogszabályból nem olvasható ki. Január 1-től
lépett hatályba az új változás, ami azt írja elő, hogy május 31-ig kell elfogadni az előző évi
zárszámadását, abban az esetben, ha az Államkincstár szúrópróbaszerűen ellenőrzést végez,
jelentést készít róla, akkor azt a jelentést be kell terjeszteni a Testületnek, tájékoztató
jelleggel. Ez a tájékozató az, amit most nem fog elkészíteni.
Mozsár Lászlóné polgármester: Elfogadásra javaslom a közös hivatal beszámolóját. Kérem,
aki egyetért, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2015. (IV. 28.) határozata
a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászfelsőszentgyörgyi
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzügyi teljesítéséről szóló
előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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 Hiv., székhely
6./ Pénzügy, helyben
7./ Irattár

IV./ N a p i r e n d:
T á r g y:

Tájékozató a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2014. évi beszámolójáról

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: Ezek a napirendhez tartózó anyagok, majd az
önkormányzat költségvetésének a részét fogják képezni. Az óvodai társulásnál az
önkormányzatunk havi fenntartói hozzájárulást fizet, itt már nem elegendő rá a normatíva.
Írásban megkapták az anyagot. Jászágónak nem kell hozzátenni az elmúlt évhez. A
gyermekélelmezésnél kellett és azt vissza is fizettük. A visszafizetési kötelezettséget a
társulás teljesíti. Kérdés, vélemény? /Kérdés, vélemény nem hangzott el./ Aki a Felsőjászsági
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi beszámolóját elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2015. (IV. 28.) határozata
a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2014. évi beszámolójáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felsőjászsági Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést
megtárgyalta és elfogadta.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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./ FÓIT., székhely
6./ Pénzügy, helyben
7./ Irattár

V./ N a p i r e n d:
T á r g y:

Tájékoztató Jászágó
beszámolójáról

Község

Önkormányzata

2014.

évi

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/
Mozsár Lászlóné polgármester: Spórolt az önkormányzat. Ami, nagyon jól teljesült az-az
adó, dicsérem az előadó munkáját. A Testületnek is kijár a dicséret, nem osztogatták, hanem
egy kicsit tartalékoltak. A szennyvízelvezető beruházás miatt tartalékolnunk is kell. Kérdés,
vélemény? /Kérdés, vélemény nem hangzott el./ Jól gazdálkodott a képviselő-testület. Aki
egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze!
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2015. (IV. 28.) határozata
Jászágó Községi Önkormányzat 2014. évi beszámolójáról
A Képviselő Testület Jászágó Községi Önkormányzat 2014. évi pénzügyi
beszámoló éves teljesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadta.
Határidő: nincs
Felelős: Mozsár Lászlóné polgármester
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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

VI./ N a p i r e n d:
T á r g y:

Beszámoló a helyi gyámügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról

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

Csikósné Kovács Margit védőnő /Gyermekjóléti Szolgálat/

/Írásos anyag csatolva/
Dr. Kundrák István jegyző: Elfogadásra javaslom az anyagot.
Csikósné Kovács Margit védőnő /Gyermekjóléti Szolgálat/: Meghatározott szempontok
szerint állítottam össze az anyagot, nem kívánom szóban kiegészíteni. Amennyiben kérdés,
észrevétel van, válaszolok rá. /Kérdés, észrevétel nem hangzott el./
Mozsár Lászlóné polgármester: Ki szeretném emelni, hogy 78 esetben volt rendkívüli
segély. Ez nem kevés, azt jelenti, hogy a mi kis településünkön is egyre több, és érezzük,
hogy itt is vannak megszorult emberek, gyerekek. Az anyagot jónak találom, elfogadásra
javaslom, kérem aki egyetért az írásos anyaggal kézfeltartással jelezze!
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2015. (IV. 28.) határozata
a 2014. évi helyi gyámügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi helyi gyámügyi,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Dr. Kundrák István jegyző
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szoc. és Gyámhivatala, Szolnok
6./ Irattár

VII./ N a p i r e n d:
T á r g y:

Egyéb időszerű kérdések, bejelentések

VII./1. N a p i r e n d:
T á r g y:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés
2. számú módosítása

E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester
/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: Megkapták a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és az
önkormányzat között kötött szerződés 2. számú módosítását, az alapszerződés szövege a
2013-ban szabályozza a bérleti díjat és módosul 2013-tól, ennyi a módosítás lényege. Kérem,
aki a módosítás tervezetével egyetért, valamint hatalmazzon fel a Testület a szerződés
módosítás aláírására, aki ezekkel egyetért kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2015. (IV. 28.) határozata
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú
módosításáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását elfogadta.
Meghatalmazza Mozsár Lászlóné polgármestert a szerződés aláírására.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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./ TVR Zrt., Szolnok
6./ Irattár

VII./2. N a p i r e n d:
T á r g y:

Településrendezési tervvel kapcsolatos szerződés módosítása

E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester
/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: A következő szerződés módosulásának tervezetét is
megkapták írásban. A településrendezési tervvel kapcsolatos szerződés ez a Kiszelovics és
Társa Településrendező Kft.-vel, döntöttünk is már róla, Jegyző Úr kérte, hogy néhány helyen
pontosítsák, időpontokat, stb. Az összeg változatlan benne. Valamint hatalmazzon fel a
testület a szerződés aláírásával. Kérem, aki egyetért a napirendhez tartozó szerződés
tervezetével, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2015. (IV. 28.) határozata
tervezési szerződés, Jászágó község településrendezési eszközének módosításáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tervezési szerződést,
Jászágó község településrendezési eszközének módosításáról elfogadta.
Meghatalmazza Mozsár Lászlóné polgármestert a szerződés aláírására.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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./ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft., Szolnok
6./ Irattár

VII./3. N a p i r e n d:
T á r g y:

Művelődési Ház részére érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester
Mozsár Lászlóné polgármester: Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is van lehetőség a
művelődési háznak érdekeltségnövelő pályázatot benyújtani. Önkormányzatunk rendszeresen
részt vesz ebben a pályázatban, 75. 000,-Ft az önerő. Aki egyetért, hogy 2015. évben a
Művelődési Ház és Könyvtár részére az érdekeltségnövelő pályázat benyújtásával, valamint,
hogy az önkormányzat a költségvetésben erre a célra elkülönített önerőt biztosítja hozzá,
kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2015. (IV. 28.) határozata
a Művelődési Ház és Könyvtár részére érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és
Könyvtár részére érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést
elfogadta.
A pályázathoz kapcsolódó 75. 000,-Ft önerőt a költségvetésben erre a célra
elkülönített összegből biztosítja.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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./ JNSZM-i MÁK, Szolnok
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6./ Művelődési Ház – Bordás Anett művelődésszervező,
7./ Irattár

VII./4. N a p i r e n d:
T á r g y:

Az Önkormányzat részére ingatlan tulajdonjog átruházás

E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester
/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: /Felolvassa a napirendhez tartozó ügyiratot./ IIlés Lászlóné
szeretné biztonságban tudni unokaöccse jövőjét, ezért kereste meg az önkormányzatot ezzel a
kérelmével, felajánlásával. Amennyiben nem érkezett volna ez a felajánlás, a szóban forgó
személy megélhetése később így is úgy is az önkormányzat feladata lesz.
Csajkás Lajos alpolgármester: Ez egy szép felajánlás. Később jobban tudnak intézkedni.
Mozsár Lászlóné polgármester: A tulajdonossal egyeztetünk még az ajándékozáshoz
tartozó iratok elkészítését illetően.
Dr. Kundrák István jegyző: A gyakorlat azt mutatja, hogy általában az átadó fél fizeti az
ügyvédi költséget. Illeték szempontjából illetékmentes az önkormányzat.
Mozsár Lászlóné polgármester: Határozati javaslatom a következő: A Képviselő-testület
kifejezi szándékát, hogy elfogadja az ajándékként felajánlott Jászágó, Rákóczi út 54. szám
alatt található belterületi ingatlant és lakóházat. Közösen intézkednek a felek a további
eljárásról. Megbízzák ezzel Mozsár Lászlóné polgármestert. Kérem, aki egyetért
kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2015. (IV. 28.) határozata
az ajándékként felajánlott Jászágó, Rákóczi út 54. szám alatt található belterületi
ingatlan és lakóház elfogadásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy
elfogadja az ajándékként felajánlott Jászágó, Rákóczi út 54. szám alatt található
belterületi ingatlant és lakóházat. Közösen intézkednek a felek a további
eljárásról.
Felelős: Mozsár Lászlóné polgármester
Határidő: Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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./ Illés Lászlóné 2119 Pécel, Jókai út 94.
6./ Irattár

VII./5. N a p i r e n d:
T á r g y:

Gépjármű pályázat tanyagondnoki szolgálat részére

E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester
/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: Megjelent a 21/2015.(IV.17.)MvM rendelet. A rendelet
alapján tettük meg ehhez kapcsolódó intézkedéseinket, ezért kerül már többedik alkalommal a
Testület elé, de remélem utójára. Ugyan mellékletében nem jelent meg gépjármű katalógus,
de a műszaki előírásoknak megfelelően nagyon lecsökkent a választhatóság így a Suzuki
Vitaráról kértünk árajánlatot. Ezek alapján kérem a Testület ismételt döntését, a rendelet
értelmében május 4-én lehet a pályázatot benyújtani. Kérem, aki egyetért a tanyagondnoki
szolgálat gépjármű fejlesztésének szükségességével, kérem kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2015. (IV. 28.) határozata
a 21/2015.(IV.17.) MvM rendelet pályázata alapján új terepjáró gépjármű beszerzése
szociális alapfeladatok ellátására, tanyagondnoki szolgálat részére
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz a szociális alapfeladatok ellátására, a tanyagondnoki szolgálat részére
új terepjáró gépjárműre. A pályázat kedvező elbírálása esetén a kistelepülésen
szétszórt, egymástól távol élő emberek szociális alapellátását tudná
biztonságosabb, fejlettebb színvonalon biztosítani az önkormányzat egy terepjáró
gépjármű vásárlásával.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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./ MVH
6./ Irattár
A Képviselő-testület megtekinti az árajánlatokat.
Mozsár Lászlóné polgármester: A Lada Niva 19 éves, bizonytalan. Javaslom a JászPlasztik Autócentrum Kft. 3300 Eger, Kőlyuk út 6. Adószám: 12939525-2-16 Ajánlat
tárgya: Suzuki Vitara ALLGRIP Premium 1.6 benzin, 4 WD, 1db., 6.327.050,-Ft bruttó
vételár /azaz hatmillió-háromszázhuszonhétezer-ötven forint/, a kedvezőbb vételár miatt.
Kérem, aki egyetért kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2015. (IV. 28.) határozata
a 21/2015.(IV.17.) MvM rendelet pályázata alapján új terepjáró gépjármű beszerzéséhez
árajánlat választásról és indoklásáról
1. Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz új terepjáró gépjárműre.
2. A pályázathoz beérkező két árajánlat:
2.1. Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
3300 Eger, Kőlyuk út 6.
Adószám: 12939525-2-16
Ajánlat tárgya: Suzuki Vitara ALLGRIP Premium 1.6 benzin, 4 WD,
1db.,
6.327.050,-Ft bruttó vételár /azaz hatmillió-háromszázhuszonhétezerötven forint/
2.2. Autó Szántó Kft.
8900 Zalaegerszeg, Zala utca 8/a.
Adószám: 11358493-2-20
Ajánlat tárgya: Suzuki Vitara ALLGRIP Premium 1.6 benzin, 4 WD,
1 db.,
6.333.400,-Ft
bruttó
vételár
/azaz
hatmillióháromszázharmincháromezer-négyszáz forint/.
3. Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két ajánlattevő közül a
Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
3300 Eger, Kőlyuk út 6.
Adószám: 12939525-2-16
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Suzuki Vitara ALLGRIP Premium 1.6 benzin, 1db mennyiség,
6.327.050,-Ft bruttó vételár /azaz hatmillió-háromszázhuszonhétezerötven forint/ mellett döntött.
4. Indoklás: az előnyösebb vételár miatt.
5. Az önkormányzat az önerőt biztosítja.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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./ MVH
6./ Irattár
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy ezek értelmében a
26/2015.(IV. 14.) számú határozatát vonja vissza, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2015. (IV. 28.) határozata
26/2015.(IV.14.) Képviselő-testületi határozat visszavonásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2015.(IV.14.) számú, új
gépjármű beszerzése a szociális alapfeladatok ellátására - határozatát visszavonja.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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

VII./6. N a p i r e n d:
T á r g y:

2015. évi Nyári gyermekétkeztetés pályázati felhívás

E l ő t e r j e s z t ő: Mozsár Lászlóné polgármester
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/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar
Államkincstár által az idei évben is pályázati felhívás érkezett a 2015. évi
gyermekétkeztetésre, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
biztosításának támogatására az elmúl évekhez hasonlóan. Önkormányzatunk az elmúlt
években is részt vett ebben a programban. A pályázati felhívás és a pályázati feltételek között
szerepel a Képviselő-testület döntése, és abban szereplően a polgármester utasítása a pályázat
benyújtására. Aki egyetért, hogy Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósághoz,
a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására, kézfeltartással
jelezze!
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2015. (IV. 28.) határozata
2015. évi nyári gyermekétkeztetés pályázatban való részvétel a gyermekszegénység elleni
program keretében nyári étkeztetés biztosítására
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015.
évi nyári gyermekétkeztetésre pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár JászNagykun-Szolnok Megyei Igazgatósághoz, a gyermekszegénység elleni program
keretében nyári étkeztetés biztosítására.
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja Mozsár Lászlóné
polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Mozsár Lászlóné polgármester
Határidő: 2015. május 7.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 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./ MÁK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága
6./ Irattár
T á j é k o z t a t ó:
Mozsár Lászlóné polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy már megérkezett
Jászalsőszentgyörgyről a Jászvilágtalálkozóval kapcsolatos felmérő anyag és meghívó. 2015.
július 18-19-én kerül megrendezésre.
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