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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:                    Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                  2017. február14-én tartott nyilvános, soros testületi  
                                   ülésén. 
 
Az ülés helye:           Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, 10:00 óra 
                                   /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 
                                  Peredi Beatrix pénzügyi ügyintéző 
                                  Bordás Anett művelődés szervező 
                                  Kasza Gabriella Etelka jegyzőkönyvvezető 
 

Mozsár Lászlóné polgármester: Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, megállapította a 
jelenléti ív alapján, hogy az 5 fős Képviselő-testületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes. 
A meghívás írásban történt. Megkérdezte kívánja-e valaki kiegészíteni. /Kiegészítés nem 
hangzott el/ Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Attila képviselőt javasolta. – A 
jegyzőkönyvvezetés módját, amely írásban és hangrögzítővel történik. – A jegyzőkönyvet 
Kasza Gabriella Etelka 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 pontok: 

            Interpelláció 

      I./   napirend      
             Két ülés közötti beszámoló 

       Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
II./  napirend        
       Éves munkaterv 
       Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

    III./  napirend     
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       A költségvetés megtárgyalása 
       Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

    IV./  napirend     
       Egyebek 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2017. (II.14.) határozata 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 14-i rendes 
nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 
 
            Interpelláció 

      I./   napirend      
             Két ülés közötti beszámoló 

       Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
II./  napirend        
       Éves munkaterv 
       Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

    III./  napirend     
       A költségvetés megtárgyalása 
       Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

    IV./  napirend     
       Egyebek 
 

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  
 
 
Interpelláció 
 
Kiss Attila képviselő: Két olyan eset is előfordult, amikor az első lakáshoz jutók támogatását 
az Önkormányzat elutasította. Kérdezem, hogy miért? Nem kellene ezt a kérést a testület elé 
hozni? 
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Mozsár Lászlóné polgármester: Az Önkormányzat alkotott egy rendeletet, ami kimondja, 
hogy az első lakáshoz jutók támogatásának megítéléséhez házas vagy élettársi kapcsolatban 
kell élni, és a kérelmezők életkora 40 év alatt legyen. Az egyik esetben a házastársi/élettársi 
kapcsolat nem állt fenn, a másik esetben az élettárs életkora jóval meghaladta a 40 évet. Ezért 
el kellet utasítani. Törvénysértő módon nem adhatunk támogatást. A szociális igazgatás és 
szociális ellátások helyi szabályairól alkotott rendeletünk átruházza a polgármesterre a 
„rendkívüli települési támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, tüzelő segély, idősek 
karácsonyi támogatással” kapcsolatos hatáskörét. 
 
Csajkás Lajos alpolgármester: Nekem még lenne néhány észrevételem. 

- Szeretném, ha az önkormányzat vagyonairól, évről évre leltár készülne, mert ez 
hiányzik. Nézzétek meg, hogy néznek ki ott a szerszámok, össze vannak dobálva. Ami 
rossz kiselejtezzük, leírjuk. 

- Elmentünk megnézni azt a fát, onnan hiányzik vagy százvalahány mázsa fa, akkor le 
lett volna írva. 

- Szerződésben meg lett állapodva, hogy kivágjuk azt a tanyahelyet, mert elég sokat       
elloptak. Mért kell hazudni, olyan sokat hazudsz nő létedre. Jött teneked az a pénz     
kamata, 780 ezer forint amelyet Apátin sutyiban fölvettél, azt a kamatot fizettük be. 

- Fehértől elvitték ebbe a fát. Nem adjuk oda a száraz fát a rászorulóknak, életetekben 
sem volt nektek száraz fátok. Ami volt azt meg felhasználtuk, a Baráti kör, meg 
minden féle szervezet. Itt van a sok fa, csak ki kell szedni. Ki kell osztani, mert ott 
vannak a munkások, tudnak vágni. 

- Azt sem mondtad, hogy Ferkó állandóra fel lett véve, azt mondja. Ha felvett ember, 
akkor a mi dolgozónk, a képviselő felügyelhetné. 

- Fellneréknél nem lett kivágva a fa, pedig vállaltuk. 
- Nem tudjuk, hogy mennyi lett a kukoricánk, mennyi a csirke, disznó? Nem tudunk 

semmit.  
- Felrúgtad a szüreti bálkor, hogy nem mennek kőrbe a gyerekek, kőrbe vitted.  
- Megbeszéltem, hogy a szemetest rendbe teszi Feri, és kaszálja, Lacika már délután 

kiment és kaszált.  
- Eltoltam Pellééknél a havat, nem volt nála senki, minek hazudsz, 11 napig senki nem 

volt kint nála. Azért, hogy valaki szellemileg sérült, még segíteni kell. Oda kellett 
volna kihívni a katasztrófavédelmet, ezekre jobban oda kellene figyelni. 

- Ott van odakint Sári is nincs neki senkije, ott van az a Gergely gyerek, annak nincs 
semmilyen jövedelme, maga lakik, néha eljár hozzá a nagyapja aludni. Van ez néhány 
tanya, és a tanyagondnokunk és azt sem tudjuk rendbe tartani.  

- Ott van Jóska, háromszor elmentem, ott van gyufával, és begyújtott. Mindig 
megálltam nála, fogta begyújtott.  

- Fa osztás is elég érdekes, a nyolcvan év felettieknek sem jár fa, másnak meg jár, 
akinek több a nyugdíja. Kovácsnénak nem adtál, mert nyolcvanezer a nyugdíja, nem 
azért mert a keresztanyám. Van rá emberünk, megtehetnénk.  

- Mért nem szóltok a testületnek, mért a katasztrófavédelemnek szóltok, az árvíznél. 
- Szóltam neked arról is, hogy a hóekéről leforog a hó, nem lett eltolva a buszvárótól a 

hó. Pethes Magda elesett, 5 napig dolgozni sem volt annyira megütötte a kezét. Annyi 
eszetek nincsen, hogy sós homokot készítsetek és lesóznátok az utat.  

- Nem műanyag lapáttal kell hányni, hanem vaslapáttal.  
- A gazdálkodásért a képviselő testület felelős.  
- A polgármesterasszony jár a busszal, a múlt pénteken este 8 órakor hol volt, hol volt a 

polgármesterasszony vele. 
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Mozsár Lászlóné polgármester: Felhívom képviselő társam figyelmét, hogy a háromperces 
hozzászólás lejárt. A testületi ülésen nem áll rendelkezésemre a szükséges anyag, ezért írásos 
válaszadási lehetőségemmel élek.  
 
   
I./ Napirend: 

Tárgy:                      Két ülés közötti beszámoló 
Előterjesztő:            Mozsár Lászlóné polgármester 

/Írásos anyag csatolva/ 

Mozsár Lászlóné polgármester: Az első napirendi ponthoz megkapták az írásos anyagot, 
megkérdezem van-e kérdése valakinek? 

Kiss Attila képviselő: A közmunkások mért nem azt csinálják, ami a szerződésben meg van 
határozva? 

Mozsár Lászlóné polgármester: A kérdéses időpontban a közmunkások a belvizet engedték 
le, mert veszélyhelyzet alakult ki, és erre én, mint a katasztrófavédelem első számú vezetője, 
utasítást adhatok. Erről a Járási Hivatalnak is jelentést tettem. 

Kiss Attila képviselő: Az iskolában kicserélt kazánt ki fogják fizetni? 

Mozsár Lászlóné polgármester: Pócs János országgyűlési képviselő úr közbenjárására, 
ígéretet kaptam, hogy a KLIK ki fogja fizetni. 

Kiss Attila képviselő: Azt szeretném, ha az út pályázat ár ajánlatairól közösen döntenénk, 
mert ez már nem kis összeg, 10 millió fölötti. 

Mozsár Lászlóné polgármester: Rendben van. Van-e még kérdés? /Kérdés nem hangzott el./ 
Kérem, aki elfogadja a két ülés közötti beszámolót, kézfeltartással jelezze! 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2017 (II.14.) határozata 
a két ülés között végzett munka beszámoló elfogadásáról 
 
          Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester két ülés 
          között végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
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 
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                                   4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
                                   5./ Irattár  
 
 
II./ Napirend: 
 
Tárgy:              Éves munkaterv 
Előterjesztő:    Mozsár Lászlóné polgármester 
/Írásos anyag csatolva/ 

Mozsár Lászlóné polgármester: Megkapták írásban a munkatervet 2017 évre, ez egy 
tervezet ami valószínűleg még változni fog. Kérdezem van-e még valami, amit hozzá 
szeretnének tenni? 
Racskó Anikó képviselő: Biztosan lesznek még rendkívüli ülések, ahogy majd a munka 
megkívánja. 
Mozsár Lászlóné polgármester: Van-e még kérdés? /Kérdés nem hangzott el./ Kérem, aki 
elfogadja a 2017. évre  szóló munkatervet, kézfeltartással jelezze! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017 (II.14.) határozata 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről 
 
          Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta  
          a 2017. évi munkatervét a melléklet 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./ Irattár  
 
 
III./ Napirend: 
 
Tárgy:                A költségvetés megtárgyalása 
Előterjesztő:      Mozsár Lászlóné polgármester 
/Írásos anyag csatolva/ 
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Mozsár Lászlóné polgármester: A következő napirendi pontunk a 2017. évi költségvetés 
megtárgyalása. Hangsúlyozom, hogy tájékoztató jellegű, most nem kell határozatot hoznunk. 
Ismerkedjenek az anyaggal, kérdezzenek. Peredi Beatrix pénzügyi ügyintézőhöz lehet 
kérdéseket feltenni. Amit előre el szeretnék mondani, hogy a dolgozók kötelező fizetés 
emelése rendkívüli módon megterheli a költségvetést. A közalkalmazotti jogviszonyban állók 
kötelező emelése bruttó 32 000,- forint, plusz a járulékai, ami közel jár a 40 000,- forint/ fő 
emeléshez. Ez éves szinten, bennünket kb. 7,5 M forinttal terhel, erről azonban pillanatnyilag 
nincs tájékoztatásunk, hogy kapunk-e valamit. Amit most látunk, hogy a települési támogatás 
valamivel magasabb, mint az előző évben volt, az azonban nem fogja futni a fizetésemelést. 
Ha előre gondolkozunk, 2018. január 1-től 181 000,- forint lesz a kötelező bérminimum, és az 
már együtt 10,5 M forintot jelent éves szinten, ami már nagyon sok. Ez azonban most gondot 
nem jelent, mert van tartalék pénzünk (amit eredetileg nem erre szántunk), így most ki tudjuk 
fizetni a dolgozókat. 
Racskó Anikó képviselő: Az óvodai társulásból kilépünk, még is terveztünk rá 5 M forintot. 
Mozsár Lászlóné polgármester: A társulás a tanév végén július 1-től szűnik meg. Addig a 
társulásnak fizetjük a támogatást. Ha önállóak leszünk, a normatíva akkor sem lesz elég, hogy 
az óvoda önmagát eltartsa, ezért ki kell egészítenünk. Ez az 5 M forint egész évre szól.  
Kiss Attila képviselő: Tehát az 5 M nem az óvodai társulás, hanem az óvoda támogatási 
összege. 
Csajkás Lajos alpolgármester: A költségvetésbe a képviselők tisztelet díja is benne van? 
Mozsár Lászlóné polgármester: Bruttó 20 000,- forint, plusz az 5 000,- forint étkezési 
utalvány is be van tervezve, amennyiben lehetséges kifizetjük. 
Kiss Attila képviselő: Én szeretnék egy javaslatot benyújtani. 2015. óta nem változott a 
juttatásunk. Képviselő társaimmal körül néztünk, és ilyen alacsony tiszteletdíj nincs sehol. A 
javaslatom: a polgármester fizetésének a 30 %- a legyen a képviselők tiszteletdíja. 
Mozsár Lászlóné polgármester: Ennek utána kell nézni, hogy az önkormányzati törvény 
százalékban határozza-e meg a képviselők tiszteletdíját. 
Dr. Kundrák István jegyző: Nincs százalék, konkrét összeget kell meghatározni. 
Racskó Anikó képviselő: Én úgy olvastam, hogy nincs már plafon. Nem veszélyeztetheti az 
önkormányzat működést, a kötelező feladatok ellátását. 
Azt javaslom, hogy 2017.01.01-től a képviselők tiszteletdíját bruttó 45 000,- Ft-ban állapítsák 
meg. /Írásos előterjesztés csatolva./ 
 
 
 
IV./ Napirend: 
 
Tárgy:                   Egyéb időszerű kérdések, bejelentések 
 
IV./1.Napirend: 
 
Tárgy: :                 2017. évi közművelődési terv 
Előterjesztő:         Mozsár Lászlóné polgármester, Bordás Anett művelődésszervező 
/Írásos anyag csatolva/ 
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Mozsár Lászlóné polgármester: Következő napirendi pontunk a Művelődési Ház 
beszámolója, közművelődési terve. Bordás Anett művelődésszervezőnek van-e kiegészítési 
javaslata, kérdése valakinek? 
Bordás Anett művelődésszervező:  A programok még nem teljes körűek, változni fognak. A 
könyvtárszolgáltató rendszerben benne vagyunk, rendezvényekre innen is kapunk pénzt, de ez 
még később fog kiderülni, hogy mennyit. 
A március 15-i ünnepség időpontját szeretném, ha most eldöntenénk. 
Racskó Anikó képviselő: Előtte való nap szoktuk megrendezni, most is ezt javaslom. 
Kiss Attila képviselő: Legyen 14-én délután 16 órakor. 
Mozsár Lászlóné polgármester: Van-e még kérdés? /Kérdés nem hangzott el./ Kérem, aki 
elfogadja a 2017. évi közművelődési munkatervet, kézfeltartással jelezze! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2017 (II.14.) határozata 
a 2017. évi közművelődési tervről 
            Jászágó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a művelődési ház 2017. évi tervét  
            megtárgyalta és elfogadta. 
 
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.Napirend: 
 
Tárgy: :                 Óvoda nyitvatartási ideje-helyettesítés 
Előterjesztő:         Mozsár Lászlóné polgármester 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Az Nktv. 2017. január 1-től hatályos 8 § (6) bekezdésének 
rendelkezése, mely szerint óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely 
időtartam a fenntartó engedélyével csökkenthető. Ha a fenntartó engedélye alapján az óvoda 
hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, a fenntartóhoz a központi 
költségvetésből támogatás nem igényelhető. Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc 
órát, a költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót. 
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Ez azt jelenti, hogy a nyári szabadságok idejére gondoskodnunk kell helyettesítő óvónő, 
illetve dajka alkalmazásáról, nem lehet az óvoda zárva, mert akkor nem kapjuk meg a 
költségvetési támogatást. 
Csajkás Lajos alpolgármester: Most a dajka beteg, az Ő helyettesítésére kit vettek fel? 
Mozsár Lászlóné polgármester: Paksi Józsefnét, megbízási szerződéssel. 
Jenes Miklós képviselő: Major Józsefné élelmezés vezető jövőre nyugdíjba fog menni, az ő 
utódjáról is időben kell gondoskodnunk. 
Mozsár Lászlóné polgármester: Ha szándékát hivatalosan bejelenti, csak akkor tehetünk 
lépéseket az ügyben. 
 
 
 
 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

Mozsár Lászlóné                                  Dr. Kundrák István 
 polgármester                                             jegyző 
 
 
                                                                      Kiss Attila 
                                        jegyzőkönyv hitelesítő 
 


