JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 16-án tartott nyilvános, rendkívüli 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
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 telefonon történt, Szabó Gyula volt polgármester az önkormányzat által való
temettetésének ügyében. 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 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 5 egyetértéssel elfogadta.
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, külön kézfeltartással jelezze
szavazatát.
Javasolt napirendi pontok:
I.

napirend
Szabó Gyula volt polgármester temetése
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2017. (III.16.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 16-i rendkívüli
ülés napirendjének elfogadásáról
I./

Szabó Gyula volt polgármester temetése
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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
I./ Napirend:
Tárgy:
Előterjesztő:

Szabó Gyula volt polgármester temetése
Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Szabó Gyuláné azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy elhunyt férjét Szabó Gyulát, aki a község polgármestere volt három
cikluson keresztül, saját halottjának tekinti-e az önkormányzat, annak minden anyagi
vonzatával.
Eddig erre nem volt példa. Sem Kácsor Lászlót, aki balesetben halt meg és alkalmazásban
állt, sem Szabó Ferencet aki évtizedekig állt a falu élén, sem Mozsár Lászlót aki
kirendeltségvezető volt 12 évig, nem temette az önkormányzat. Erről kérem a véleményüket.
Dr. Kundrák István jegyző: Ha a község saját halottjának tekintené, akkor kellene lennie egy
rendelkezésnek, hogy milyen formátumban történjen és ki lehet az. Ilyen határozatunk nincs.
Csajkás Lajos alpolgármester: Egyrészt olyan színvonalú temetésre ami egy polgármestert
megilletne, nincs anyagi forrásunk, másrészről a családja megteheti, hogy méltóképpen
temesse el.
Mozsár Lászlóné polgármester: A képviselő testület nem támogatja Szabó Gyuláné
kérelmét, elhunyt férje Szabó Gyula volt polgármester, önkormányzati temetése ügyében.
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

2

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2017. (III16.) határozata
Szabó Gyula volt polgármester temetéséről

Jászágó Község Képviselő-testülete nem támogatja Szabó Gyula volt polgármester az
önkormányzat saját halottjaként való temetését.
Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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

További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést bezárta.

k.m.f.

Mozsár Lászlóné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

Csajkás Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő
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