JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 28-án tartott nyilvános, rendkívüli testületi
ülésén.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, 09:00 óra
/5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./

Jelen vannak:

Mozsár Lászlóné polgármester
Csajkás Lajos alpolgármester
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 4 fő jelen van, a testület határozatképes.
A meghívás telefonon történt. Ismertette a napirendi pontokat. 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 Képviselőtestület 4 egyetértéssel elfogadta.
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Javasolt napirendi pontok:
I./

napirend
Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Előterjesztő: Dr. Kundrák István jegyző

II./

napirend
Településfejlesztési pályázat benyújtása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2017. (IV.28.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 28-i rendkívüli ülés
napirendjének elfogadásáról
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I./

Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Előterjesztő: Dr. Kundrák István jegyző

II./

Településfejlesztési pályázat benyújtása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

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:

Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Előterjesztő:

Dr. Kundrák István jegyző

Dr. Kundrák István jegyző: A Kormányhivatal bekérte valamennyi településről az
anyakönyvi eljáráshoz kapcsolódó rendeletet, Jászágó ezzel nem rendelkezett, törvényességi
felhívással élt a kormányhivatal ezért kell megalkotni ezt a rendeletet. Hatályos jogszabály
alapján rendeletben határozza meg az önkormányzat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályait. Meg kell állapítani mind az
anyakönyvvezető, mind az önkormányzati helyiség használatának díjazását. Egy módosítást
javaslok a rendelettervezetben, mégpedig a 3.§ (1) A 4. §-ban meghatározott díjat a
Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell megfizetni helyett, a 3§ (1) A 4. §-ban
meghatározott díjat az Önkormányzati Hivatal házipénztárába kell megfizetni. Ha valaki
munkaidőben és a hivatali helyiség tanácstermében köt házasságot, annak nem kell fizetni, de,
ha munkaidőn kívül, vagy a hivatali tanácstermen kívül kívánják megkötni a házasságot,
akkor a rendeletben meghatározott összeget kell fizetni.
Csajkás Lajos alpolgármester: És akinek ez esetleg anyagi gondot okoz?
Dr. Kundrák István jegyző: Akkor az hétköznap, munkaidőben tartja. Ez a rendelet 2017.
június 1-én lép hatályba, a hatályba lépés előtt indult ügyeknél a rendelet nem alkalmazható.
Tehát akik már bejelentkeztek azoknál ez nem alkalmazható, nem kell fizetni. Határozatot
kell hoznunk a törvényességi felhívás elfogadásáról is.
Mozsár Lászlóné polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
/Észrevétel nem hangzott el./ Kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2017. (IV.28.) határozata
Törvényességi felhívás elfogadásáról
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
JNB/24/00352/2017. számú törvényességi felhívását, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.
A törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, megszüntetéséről intézkedik, továbbá
tartózkodik a hasonló jellegű jogszabálysértésektől.
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
Mozsár Lászlóné polgármester: A módosított rendeleti előterjesztéssel 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:

Jászágó
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V.5.) önkormányzati rendelete
Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96. § és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályai
1.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést e rendelet 1. melléklete szerinti
nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.
(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt.
(3) Az ügyfél az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés
helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról a díj
megfizetésével gondoskodik.
2.§
(1) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötési időtartamok:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök 00.00 órától – 08.00 óráig és 16.00 órától – 24.00
óráig,
pénteken 00.00-órától- 08.00 óráig és 13.00 órától- 24.00 óráig
szombat, vasárnap: 00.00 órától – 24.00 óráig
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezését e rendelet 2. melléklete
szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.
3.§
(1) A 4. §-ban meghatározott díjat az Önkormányzati Hivatal házipénztárába kell megfizetni
az 1. § és a 2. § szerinti kérelem benyújtásáig.
(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló jogerős
döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését a Polgármesteri Hivatal
házipénztárában.
1. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető
részére fizetendő díj mértéke
4.§
(1) Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 10.000,-Ft összegű díjat kell fizetni.
(2) Házasság munkaidőn kívül történő kötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként
10.000,-Ft összegű díjat kell fizetni.
5.§
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Az anyakönyvvezetőt amennyiben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díj fizetését kéri, 15.000,-Ft mértékű
díj illeti meg.
Záró rendelkezések
6.§
(1) Jászágó Községi Önkormányzat hivatalos házasságkötő helyisége a Jászfelsőszentgyörgyi
Közös Önkormányzati Hivatal Jászfelsőszentgyörgy, Jászágói Kirendeltség Jászágó, Kókai tér
1.sz. alatti tanácsterme.
(2) Ez a rendelet 2017. június 1-én lép hatályba, a hatályba lépés előtt indult ügyeknél a
rendelet nem alkalmazható.

Mozsár Lászlóné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

Kihirdetve: 2017.05.05.

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./ Irattár
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II./ Napirend:

Tárgy:
Előterjesztő:

Településfejlesztési pályázat benyújtása
Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: Településfejlesztési pályázatot írtak ki, melyben többek
között bölcsőde építéssel, egészségház felújításával, valamint út felújítással lehet pályázni. A
kis települések maximum 15 M Ft támogatásra pályázhatnak. Mi az útfelújításra tudnánk
pályázni. Árajánlatot kértünk a Kossut útra, mert az a rosszabb, még egy telet nem bír ki. A
15 M sajnos nem lesz elég az egész út hosszára ez az összeg az ajánlat szerint 1374 m
felújítására lesz elég. Az ősszel ismét ki fognak írni ilyen jellegű pályázatot, és akkor a
fennmaradó útszakaszra fogunk pályázni, így remélhetőleg végig fel lesz újítva a Kossuth út.
Ennek az összköltsége 17 142 155,- Ft, az önerő 2 571 324,- Ft, az igényelt támogatás
14 570 831,- Ft. Most arról kell határozatot hoznunk, hogy a Kossuth út 1374 m-es szakaszát
kívánjuk benyújtani a pályázaton, és az árajánlatot elfogadjuk, mert ezt még ma fel kell
töltenünk az Ebr 42-es rendszerben.
Racskó Anikó képviselő: Véleményem szerint is a Kossuth út a legrosszabb, ha van ez a
lehetőség, pályázzunk.
Csajkás Lajos alpolgármester: A pályázatban egy árajánlatot elfogadnak?
Mozsár Lászlóné polgármester: A pályázatban igen, ez egy tervezett költség. 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
31/2017. (IV.28.) határozata
Településfejlesztési pályázat benyújtásáról
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a 2017. évi központi
költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. c) pont szerint a belterületi utak
felújítására pályázatot nyújt be.
A pályázat keretén belül az önkormányzat közigazgatási területén lévő, saját tulajdonában
álló, természetben 512 Jászágó Kossuth út ,(hrsz.: 283), 2-52 házszámig, 1374 m hosszan,
belterületi út javítására kerül sor.
A pályázat összköltsége: 17 142 155,- Ft, azaz tizenhétmillió-száznegyvenkettőezerszázötvenöt forint.
A pályázatban igényelt támogatás: 14 570 831,-Ft, azaz tizennégymillió-ötszázhetvenezernyolcszázharmincegy forint.
Pályázati önerő összege: 2 571 324,- Ft azaz kettőmillió-ötszázhetvenegyezerháromszázhuszonnégy forint.
6

Felelős: Mozsár Lászlóné polgármester
Határidő: 2017. május 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
További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést bezárta.

k.m.f.

Mozsár Lászlóné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

Kiss Attila
jegyzőkönyv hitelesítő
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