JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 14-én tartott nyilvános, rendkívüli testületi
ülésén.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Mozsár Lászlóné polgármester
Csajkás Lajos alpolgármester
Jenes Miklós képviselő
Racskó Anikó képviselő
Dr. Kundrák István jegyző
Peredi Beatrix pénzügyi ügyintéző
Kasza Gabriella Etelka jegyzőkönyvvezető

Mozsár Lászlóné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
jelenléti ív alapján, hogy az 5 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes.
A meghívás írásban történt. A napirendi pontok egyebekkel való kiegészítését javasolta.
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 Kasza Gabriella Etelka
jegyzőkönyvvezető vezeti.
Mozsár Lászlóné polgármester kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzott javaslatokkal
egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. Megállapította, hogy a fenti javaslatokat a Képviselőtestület 4 egyetértéssel elfogadta.
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Javasolt napirendi pontok:

I.

napirend
Előterjesztés a települési önkormányzati képviselők tisztelet díjáról,
költségtérítéséről szóló rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Kundrák István jegyző

II.

napirend
2017. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
napirend
Egyebek

III.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (III.14.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 14-i rendkívüli
ülés napirendjének elfogadásáról
I./

Előterjesztés a települési önkormányzati képviselők tisztelet díjáról, költségtérítéséről
szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kundrák István jegyző

II./

2017. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

III./

Egyebek

Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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./ Napirend:
Tárgy:

Előterjesztés a települési önkormányzati képviselők tisztelet díjáról,
költségtérítéséről szóló rendelet elfogadásáról

Előterjesztő:

Dr. Kundrák István jegyző

Dr. Kundrák István jegyző: Új rendeletet alkotunk, melyet írásban megkaptak. Ennek egy helyen
javaslom a módosítását, mégpedig az 5 § (2) bekezdését onnan, hogy hatályát veszti a települési
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 12/2014 (XII.18.) számú
önkormányzati rendelet, kiegészítve a következővel: valamint a 12/2014 (XII.18.) számú rendelet
módosításáról szóló 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet is.

Mozsár Lászlóné polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
/Észrevétel nem hangzott el./ Kérte, hogy aki a módosított előterjesztéssel egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
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Jászágó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(III.21.) önkormányzati rendelete
a települési önkormányzati képviselők tisztelet díjáról, költségtérítéséről

Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban Mötv.) 143.§ (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Mötv. 35.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A települési önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja bruttó 45.000,-Ft /azaz bruttó
negyvenötezer forint/.
(2) Az (1) bekezdésekben meghatározottakra a személyi jövedelemadóról szóló törvény
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
2.§
(1) A képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával
igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A költségek kifizetését a polgármester
engedélyezi.
(2) Magángépjármű hivatalos célra történő felhasználásának engedélyezéséről – előzetes
bejelentés alapján – egyedileg a polgármester dönt.
3.§
(1) Az 1.§-ban meghatározott tiszteletdíjak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell
tervezni, az éves költségvetés tervezése során.
(2) A tiszteletdíj minden hónap 5-ig az illetményszámfejtő rendszeren keresztül kerül
kifizetésre.
4.§
Azon képviselők, akik az adott félévben egyetlen alkalommal sem vettek részt a képviselőtestületi ülésen, a Képviselő-testület döntése szerint tiszteletdíjuk legfeljebb 12 havi időtartamra
csökkenthető, illetve megvonható.

5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től
kell alkalmazni.
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 12/2014.(XII.18.) számú rendelet.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló12/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 2/2015.(II.26.) számú rendelet.

Mozsár Lászlóné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

Kihirdetve: Jászágó községben 2017. március 21. napján.

Dr. Kundrák István
jegyző

II./ Napirend:
Tárgy:
Előterjesztő:

2017. évi költségvetés elfogadása

Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Elég tartalmas anyag, van-e valakinek kérdése?
Jenes Miklós képviselő: A hiány ugyanúgy megmaradt?
Mozsár Lászlóné polgármester: A hiány azt jelenti, hogy több kiadást terveztünk mint
amennyi állami támogatás és egyéb bevételünk van. Azért tudunk többet tervezni, mert van
tartalékunk. Ezt pillanatnyilag tehetjük, ebből felhalmozási hiány is van, ebbe van már út
tervezve mint látták és működési hiány is van, mert ha ennyi lenne a bevételünk a működés
költségeit nem fedezné. A kapott támogatásunk az egyéb bevételünk. De a mérlegnek így kell
kinéznie.
Peredi Beatrix pénzügyi előadó: Ha a harmadik oldalra lapoznak a táblázatokba, ott látják,
hogy ki van egyenlítve, a mérleg egyensúlyban van.
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Mozsár Lászlóné polgármester: Vannak aggályaim a költségvetést illetően. Először is
tudnunk kell, hogy minden dolgozó 39 000,- Ft (32 000,- + közteher) emelést kapott, mert
ennyivel emelkedtek a bérek. De ennek ebben a pillanatban nincsen fedezete. Szólnom kell
olyan dologról ami esetleg feszültséget okoz és szeretném javasolni a testületnek, hogy
módosítsunk rajta. Be van építve a dolgozóknak havi 5000,- Ft anyagi juttatás a
költségvetésbe. Nem azt kérem, hogy vegyük ki, ha nem, hogy pillanatnyilag ne kapják meg a
dolgozók, addig amíg nem tudjuk, hogy mire lesz fedezetünk. Megkaphatják, ha már látjuk,
hogy mire lesz elég a költségvetés. Másrészről azért is kérem, mert Jászfelsőszentgyörgy
Önkormányzata teljes egészében kivette a költségvetéséből, így az óvodai társulásban lévő
dolgozók egyáltalán nem kapják. A társulás egyik fele kapja, a másik meg nem. Javaslom,
hogy egyenlőre hagyjuk így a tervezetet, de amikor hazajön az óvoda akkor vizsgáljuk meg,
hogy mindenki meg kapja, vagy senki sem, beleértve a kisértékű juttatást is.
Racskó Anikó képviselő: Egyetértek, mert mindig arra törekedtünk, hogy egyformák
legyenek a juttatások.
Mozsár Lászlóné polgármester: Javaslom az alpolgármester tiszteletdíjának 10 000,forintos emelését. Van-e kérdés.
Csajkás Lajos alpolgármester: Úgy voltunk megállapodva, hogy a polgármester fizetésének
a 70%-a az alpolgármester juttatása.
Mozsár Lászlóné polgármester: Ez most nem így van, az alpolgármestereknek nem
kötelező az emelés, de adható. Megemeljük a juttatását bruttó 10 000,- forintal, és ennek a
15%-val emelkedik a költségtérítés is.
Csajkás Lajos alpolgármester: Ha emelkedett a polgármester juttatása, emelkedjen az
alpolgármesteré is, amire a törvény lehetőséget ad.
Mozsár Lászlóné polgármester: Javaslom Csajkás Lajos alpolgármester tiszteletdíja 2017.
január 01-től bruttó 139.600,- Ft, költségtérítése 20.940,- Ft legyen. Mozsár Lászlóné kérte,
hogy aki a határozati javaslattal egyet ért kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017. (III.14.) határozata
Csajkás Lajos alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80 § (2) bekezdése alapján Csajkás Lajos társadalmi
megbízatású alpolgármesternek 2017. január 01-től bruttó 139.600,- Ft/hó azaz
egyszázharminckilencezer-hatszáz forint/hó tiszteletdíjat állapít meg.
Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 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

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2017. (III.14.) határozata
Csajkás Lajos alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80 § (3) bekezdése alapján Csajkás Lajos társadalmi
megbízatású alpolgármesternek 2017. január 01-től bruttó 20.940,- Ft/hó azaz húszezerkilencszáznegyven forint/hó költségtérítést állapít meg.
Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
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./ Pénzügy, helyben
6./ Irattár

Mozsár Lászlóné polgármester: Van-e még kérdése valakinek a költségvetéssel
kapcsolatban. /Észrevétel nem hangzott el./
A költségvetési rendelet elfogadását javaslom a változtatásokkal, kiegészítésekkel együtt.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendelete:
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JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2017. (III.21.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Jászágó Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, és az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
68.969.631,- Ft Költségvetési bevétellel
102.771.487,- Ft Költségvetési kiadással
-33.801.856,- Ft Költségvetési egyenleggel
-30.000.000,- Ft - ebből felhalmozási hiány
-3.801.856,- Ft működési hiány
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradvány
igénybevételét (30.000.000,- Ft) továbbá a működési hiány finanszírozásának érdekében
egyéb önkormányzati támogatás igénylését rendeli el.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat költségvetésében az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet szerint határozza meg.
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(2) Az önkormányzat 2017. évi saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet szerint
határozza meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését a 7.
melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves tervezett létszám előirányzatot a 9.1.1, és a
9.3.1 mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2017. előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú tájékoztató szerint
határozza meg.
(7) Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásait az 5. számú tájékoztató összegeivel
határozza meg.
(8) Az önkormányzat céljelleg támogatását a 6. számú tájékoztató szerint, a 3 évre kiható
gördülő tervezését a 7. számú tájékoztató alapján hagyja jóvá.
(9) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként a
250.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben
a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja
magának.
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(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton
belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként, a munkaterv szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait
zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi
juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A Községi Önkormányzat és intézményei az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző
által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
(2) Az önkormányzat a közalkalmazottak részére havi bruttó 5000,-Ft összegű béren kívüli
juttatást biztosít.
(3) A képviselő-testület a foglalkoztatottak illetményének kifizetési időpontját a
hónap 5. napjáig határozza meg.
(4) A közalkalmazottak illetményének kifizetésére a
folyó-számlára történő utalással kerül sor.

választott

pénzintézetnél vezetett

(5) A normatív állami hozzájárulások 2017. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése az önkormányzat 2016. pénzmaradványát
terheli.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek
létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző
felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján, valamint a megfelelő
működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
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8. § Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től
kell alkalmazni.

Kelt: Jászágó Községi Önkormányzat 2017. március 14.napján tartott ülésén.

...........................................
Dr. Kundrák István
jegyző

...........................................
Mozsár Lászlóné
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2017. március 21. napján.

...........................................
Dr. Kundrák István
jegyző

Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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./ Pénzügy, helyben
6./ Irattár

10

III./ Napirend:

Tárgy:

Egyéb időszerű kérdések, bejelentések

III./1.Napirend:
Tárgy:

Felsőjászsági Óvodai Intézmény felvételi körzethatárainak
meghatározása

Előterjesztő:

Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: A köznevelési törvény előírja 2017. március 17-ig az óvoda
felvevő körzetének meghatározását. Ez nálunk Jászágó község közigazgatási területe. Erről
határozatot kell hoznunk, hogy a Felsőjászsági Óvodai intézmény felvételi körzethatárait
elfogadjuk. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2017. (III. 14.) határozata
a Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Felsőjászsági Óvodai
Intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felsőjászsági Óvodai Intézmény
felvételi körzethatárait az alábbiak szerint határozza meg:
A Felsőjászsági Óvodai Intézmény felvételi körzethatára: Jászágó község teljes közigazgatási
területe.
A köznevelési intézmény OM azonosítója: 202682, címe: 5124 Jászágó, Petőfi u. 2.

Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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./ Pénzügy, helyben
6./ Irattár
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III./2.Napirend:
Tárgy:

Major Józsefné kérelme

Előterjesztő:

Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: A konyha vezetője Major Józsefné szólt, hogy elvettük tőle
a mosási és az élelmezés vezetői díjat is. Kérné ezek vissza állítását. Azonban a havi 20 000,Ft-os vezetői pótlékkal a köztisztviselők fizetésével vetekszik a bére. A könyvelést sem Ő
végzi, az itt történik, Peredi Beatrix könyvel, Csikós Alajos pedig utal.
Jenes Miklós képviselő: A mosási díj 1 000,- Ft havonta, ez nem olyan nagy összeg,
javaslom, hogy ezt kapja meg.
Mozsár Lászlóné polgármester: Munkáltatói döntés alapján javaslom, hogy az 1 000,- Ft
mosási díjat Major Józsefné 2017. év január 1-től kapja meg. Aki ezzel egyetért, kérem
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2017. (III.14.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Major Józsefné
költségtérítésének megállapításáról
Jászágó Község Képviselő-testülete munkáltatói döntés alapján Major Józsefné részére 2017.
év január 01-től bruttó 1.000,- Ft/hó azaz egyezer forint/hó mosás után járó költségtérítést
állapít meg.
Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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./ Pénzügy, helyben
6./ Irattár
III./3.Napirend:
Tárgy:
Útfelújítási pályázat
Előterjesztő:

Mozsár Lászlóné polgármester
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Mozsár Lászlóné polgármester: A Gazdasági Minisztérium 1818/2016 (XII.22.) határozata
alapján döntést hozott, hogy 15 M forintot biztosít útjavításra, járdafelújításra. Pályázatot kell
benyújtanunk, beszéljük meg, hogy melyik utca legyen felújítva.
Jenes Miklós képviselő: Javaslom a Petőfi utat, mert annak az állapota még javítható.
Racskó Anikó képviselő: Egyetértek.
Mozsár Lászlóné polgármester: Akkor a pályázatot Jászágó Petőfi S. u. (hrsz.: 536) fogjuk
benyújtani. Aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2017. (III.14.) határozata
Jászágó Község Képviselő-testülete a Gazdasági Minisztérium 1818/2016 (XII.22.) döntése
alapján 15 M forintos útjavításra, járdafelújításra benyújtandó pályázaton Jászágó Községi
Önkormányzat a Petőfi Sándor utcát (hrsz.: 536) kívánja felújítani.
Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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./ Pénzügy, helyben
6./ Irattár
További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést bezárta.

k.m.f.

Mozsár Lászlóné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

Racskó Anikó
jegyzőkönyv hitelesítő

13

