JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 30-án tartott nyilvános, soros 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 17:30 -kor érkezett
Jenes Miklós képviselő
Kiss Attila képviselő
Racskó Anikó képviselő
Dr. Kundrák István jegyző
Peredi Beatrix pénzügyi ügyintéző
Dankó Zoltán főépítész
Bordás Anett művelődésszervező
Major Józsefné konyha vezető
Éliásné Dobos Judit szociális gondozó
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.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Csajkás Lajos alpolgármester a JKHK
közgyűlésén képviseli a polgármestert, amely Jászapátin 15 ó 30 perckor kezdődött. Amint a
közgyűlésnek vége, csatlakozik képviselő társaihoz. A meghívás írásban történt. Javasolta, a
rendkívüli nyilvános testületi ülést, rendes soros üléssé módosítását. Továbbá a napirend
módosítását, mégpedig IV. napirendi pontot előre tenni a I. napirendi pont után, az
Interpellációt pedig az V. napirend után a végére. 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
Képviselő-testület 4 egyetértéssel elfogadta.
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, külön kézfeltartással jelezze
szavazatát.
Javasolt napirendi pontok:
I./ napirend
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Két ülés közötti beszámoló
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
II./ napirend
Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló …/2017.(V. …)
önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Dankó Zoltán főépítész
III./ napirend
Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzat
3/2016. (III.8.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Peredi Beatrix pénzügyi ügyintéző
IV./ napirend
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, a 2016. évi
zárszámadási rendelet
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Peredi Beatrix pénzügyi ügyintéző
V./ napirend
Egyebek
Interpelláció

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2017. (V.30) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2017.(II.14.) munkatervről
szóló határozat módosításáról, a 2017. május 30-i rendkívüli nyilvános ülés, soros
nyilvános üléssé módosított napirendjének elfogadásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 15/2017.(II.14.)
munkatervről szóló határozat módosításáról, a 2017. május 30-i rendkívüli nyilvános ülés
soros üléssé módosításáról, és annak napirendjének elfogadásáról
I./ napirend
Két ülés közötti beszámoló
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
II./ napirend
Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló …/2017.(V. …)
önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Dankó Zoltán főépítész
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III./ napirend
Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzat
3/2016. (III.8.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
IV. napirend
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, a 2016. évi
zárszámadási rendelet
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
V./ napirend
Egyebek
Interpelláció
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
Interpelláció

I./ Napirend:
Tárgy:
Előterjesztő:

Két ülés közötti beszámoló
Mozsár Lászlóné polgármester

/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: Az első napirendi ponthoz megkapták az írásos anyagot,
megkérdezem van-e kérdése valakinek? /Kérdés nem hangzott el./ Kérem, aki elfogadja a két
ülés közötti beszámolót, kézfeltartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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33/2017 (V.30.) 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: 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

II./ Napirend:
Tárgy:

Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló …/2017.(V. …)
önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Dankó Zoltán főépítész
/Írásos anyag csatolva/
Dankó Zoltán főépítész: A Települési Arculati Kézikönyv elkészítésének egyik lépése a
partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása. A település már
rendelkezik egy partnerségi rendelettel, ami azt taglalja, hogy a településen kivel milyen
formában kell egyeztetni a közérdeklődésre számot tartó dolgokat. Az a rendelet, ami jelenleg
hatályban van az csak a rendezési tervnek a közhírelését, közzétételét tartalmazta, kezelte.
Most pedig bejött egy új dolog, ez a Települési Arculati Kézikönyv, aminek az elfogadásáról
az a rendelet még nem tudott rendelkezni. Most a módosítás arra terjed ki, hogy ennek a
kézikönyvnek az elkészítéséhez történő egyeztetés formáját leszabályozzuk, de mivel minden
paragrafust érintett volna, ezért a jegyző úr javaslatát elfogadva került egy ilyen előterjesztés
Önök elé, hogy a két rendezési tervet is meg a település arculati kézikönyvet is egyformán
kezelő új rendeletet alkosson meg a testület. Ezzel hatályát veszti a jelenleg érvényes, és csak
a rendezési tervről szóló rendelet.
Dr. Kundrák István jegyző: Dankó úrral egyeztetve az önök előtt lévő rendelettervezetben
javaslok még módosítást, mégpedig a bevezető részbe, ahol csupán egy betű elírás van, amely
helyesen településkép.
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A következő az első bekezdésben a rendelet hatálya Jászágó község és nem nagyközség. Az 1
§ (2) bekezdésében van egy picivel hosszabb módosítás. Az egyeztetésben részt vevők a
továbbiakban: partnerek) köre:
a) Jászágó Község teljes közigazgatási területe, vagy az adott Dokumentációval
érintett településrészén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személy,
b) Jászágó Község telje közigazgatási területe, vagy az adott Dokumentációval érintett
településrészén telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) Jászágó Községben nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti és civil
szervezetek,
d) valamennyi Jászágó Községben működő elismert egyház,
Az utolsó pedig a záró rendelkezések kiegészítése
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 7/2015.(V.5.) számú önkormányzati rendelet.
Mozsár Lászlóné polgármester: Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? /Kérdés nem
hangzott el./ Kérem, hogy aki a módosításokkal, kiegészítésekkel együtt a rendelettervezettel
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
Jászágó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
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 településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
előírásaival összhangban, a következőket rendeli el:

I.

Általános rendelkezések
1.

(1) E rendelet hatálya Jászágó Község közigazgatási területére terjed ki és a település teljes,
vagy részterületét érintő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia,
településrendezési eszköz, településképi követelmények és egyes településrendezési sajátos
jogintézmények megalkotásához készített dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció)
egyeztetése során alkalmazandó.
(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
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e) Jászágó Község teljes közigazgatási területe, vagy az adott Dokumentációval
érintett településrészén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személy,
f) Jászágó Község telje közigazgatási területe, vagy az adott Dokumentációval érintett
településrészén telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
g) Jászágó Községben nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti és civil
szervezetek,
h) valamennyi Jászágó Községben működő elismert egyház,
i) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2)
a) és c) pontja alapján, a Dokumentáció véleményezési eljárásába bejelentkező
szervezetek.

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.) 29/A.§-ában
meghatározott előzetes tájékoztatás keretében, a Korm.r. 29.§-ában meghatározott
tartalommal, elektronikus úton előzetes tájékoztatót kap a Dokumentáció készítéséről,
módosításáról.

(2)

Az 1.§ (2) a.), b.), d.) és e) pontjában szereplők a Korm.r. 29/A.§-ában meghatározott
előzetes tájékoztatás keretében, a Korm.r. 29.§-ában meghatározott tartalommal,
hirdetmény útján
a) Jászágó közterületén elhelyezett hirdetőfelületeken és a Jászfelsőszentgyörgyi
Közös Önkormányzati Hivatal Jászágói Kirendeltsége épületében megtalálható hirdető
táblán meghirdetve,
b) Jászágó Község honlapján (www.jaszago.hu) részletesen közzétéve és
c) tájékoztató lakossági fórumon ismertetve
előzetes tájékoztatót kapnak a Dokumentáció készítéséről, módosításáról

(3)

Azok a partnerek, amelyek a 3. § (1) bekezdésében meghatározott módon és a
tájékoztató lakossági fórum napját követő 8 napon belül írásban jelzik részvételi
szándékukat, postai úton, elektronikus adathordozón véleményezési anyagot kapnak.

(4)

A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre kiküldött Dokumentációt a
véleményező lakossági fórum előtt legalább 8 nappal, a 2.§ (2) bekezdés a) – c) pontjai
szerinti módon közzé kell tenni

III. A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja
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(1)

3.§
A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban,
a tájékoztató lakossági fórum napját követő 8 napon belül, véleményben kifejtheti
előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá
megjelölheti 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, egyetértő 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 véleményező lakossági
fórum napját követő 8 napon belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos,
indokolással 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 települési főépítésztől a hirdetmény
közzétételétől, a tájékoztató lakossági fórum napját követő 8 nappal bezárólag.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott véleményezéssel kapcsolatban bármely
lakos véleményt adhat a települési főépítésznek címezve, amelyet a véleményező
lakossági fórumon szóban, illetve a véleményező lakossági fórum napját követő 8
nappal bezárólag papír alapon postai úton, vagy a Jászfelsőszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal Jászágói Kirendeltsége épületében megtalálható gyűjtőládába,
vagy elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el.
5.§

(1)

Valamennyi vélemény az adott Dokumentáció ügyiratának részét képezi, és azokat a
települési főépítész kezeli.

(2)

Valamennyi véleményt a Dokumentációt jóváhagyó döntés meghozatalához a
döntéshozó Képviselőtestülettel ismertetni kell.

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

A vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására
a települési főépítész javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselőtestülettel
ismertetni kell.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti javaslatról a Képviselőtestület a véleményezési szakaszt lezáró
határozathozatalával egyidejűleg dönt.

V. A Dokumentáció nyilvánosságát biztosító eszközök
7. §
(1)

A jóváhagyott Dokumentáció közzététele a 2. § (4) bekezdésben meghatározott módon
történik.

(2)

A Dokumentációt a Képviselőtestület által történt elfogadását követő 15 napon belül, az
Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
VI. Záró rendelkezések
8.§

(1)

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)

E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 7/2015.(V.5.) számú önkormányzati rendelet.
.

Mozsár Lászlóné
polgármester

dr. Kundrák István
jegyző

Záradék
Jelen rendelet Jászágó Községben kihirdetésre került 2017.május 30. napján.
A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
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Dr. Kundrák István
jegyző
III./ Napirend:
Tárgy:

Előterjesztés Jászágó Község Önkormányzat
3/2016. (III.8.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítására
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: Szükséges a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása,
hogy az előirányzatokat oda tegyük, ahová a pénzt költöttük. Az Önök előtt lévő anyagban
látják a bevételi és a kiadási oldalon mely jogcímeket kellett módosítani.
Peredi Beatrix pénzügyi ügyintéző: 2016 december 14-én volt az utolsó rendelet
módosításunk, és az utána következő időszak, tehát 2016. december 31-ig bezárólag. A
költségvetési egyenleg nem változott.
Mozsár Lászlóné polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
/Észrevétel nem hangzott el./ Kérte, hogy aki a rendelet módosítási javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
Jászágó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.31.) számú
önkormányzati rendelete
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított 2016. évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (III.8.) rendelet módosításáról
Jászágó Községi Önkormányzat 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 költségvetés bevételei és kiadásai
(1) Jászágó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
90.805.- E Ft Költségvetési bevétel
108.898.- E Ft Költségvetési kiadás
-18.093.-E Ft Költségvetési egyenleg
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(2) Jászágó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe az 1.1. számú melléklete
helyébe jelen rendelet 1. számú melléklet lép.

2. § Záró rendelkezések
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Hatálybalépést követő nap hatályát veszíti.

Kelt: Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.05.30-án tartott ülésén.

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

Mozsár Lászlóné
polgármester

Kihirdetve: Jászágó községben 2017. május 31-én.

Dr. Kundrák István
jegyző

IV./ Napirend:
Tárgy:

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, a 2016. évi
zárszámadási rendelet
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: A következő előterjesztésünk a zárszámadási
rendelettervezet elfogadása.
Peredi Beatrix pénzügyi ügyintéző: Az előirányzatok helyretétele megtörtént, melyet a
NGM is jóváhagyott. A szöveges indoklásban van kifejtve a pénzkészlet taglalása.
Mozsár Lászlóné polgármester: Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? /Kérdés nem
hangzott el./ Kérem, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő rendeletet:
JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Jászágó Község 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. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
117.147.518.-Ft Költségvetési bevétellel
111.538.076.- Ft Költségvetési kiadással
5.609.442.- Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az
1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (III.8.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat 2015. évi
költségvetési zárszámadásáról szóló 5/2016. (VI.2) önkormányzati rendelet.
Kelt: Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 05. 30-án tartott ülésén.

Mozsár Lászlóné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került Jászágó községben 2017.VI.01.-jén.

Dr. Kundrák István
jegyző

V./ Napirend:
Tárgy:

Egyéb időszerű kérdések, bejelentések

V./1.Napirend:
Tárgy: :

Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: A FOIT is elkészítette költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolóját. Az elszámolás megtörtént, benne van, hogy mely tagintézmény mennyit
kap vissza, illetve mennyivel tartozik. Jászágónak be kell fizetni 62 009,- Ft-ot. A különbözet
abból adódik, hogy csökkent a gyermeklétszám, így a normatívából vissza kell fizetni. A
beszámolót a társulási tanács elfogadta. Elfogadásra ajánlom én is a képviselő-testületnek.
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? /Kérdés nem hangzott el/ Kérem, hogy aki a
FOIT 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásával és a
beszámolóban kimutatott 62 009,- Ft óvodai normatíva visszafizetésével egyetért, az
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
34/2017 (V.30.) határozata
a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetéséről
Jászágó Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Felsőjászsági Óvoda
Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetését.
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

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2017 (V.30.) határozata
Óvodai normatíva visszautalásáról
Jászágó Község Képviselő-testülete elfogadja a Felsőjászsági Óvoda Intézményfenntartó
Társulás záró beszámolójában Jászágó településre megállapított 62 009, Ft azaz
hatvankettőezer-kilenc Ft óvodai normatíva visszafizetését.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az összeg átutalásával kapcsolatos teendőkkel.
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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Mozsár Lászlóné polgármester: Megérkezett Csajkás Lajos alpolgármester úr, kérem, hogy
a jelenléti ívet adják át aláírásra.
V./2.Napirend:
Tárgy: :

Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről és a
Jászágói Óvodai Tagintézmény önkormányzati fenntartásba vételéről
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
/Írásos anyag csatolva/
Mozsár Lászlóné polgármester: Kiosztásra került a FOIT megszüntetéséről és a Jászágói
Óvodai Tagintézmény önkormányzati fenntartás alá vételéről szóló határozati javaslat. A
megszűnése a Társulásnak augusztus 31-e, a Jászágói Óvoda pedig szeptember 1-től lesz
önálló. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? /Kérdés nem hangzott el./
Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2017 (V.30.) határozata
Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről és a Jászágói
Óvodai Tagintézmény önkormányzati fenntartásba vételéről
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában biztosított jogkörében
eljárva, az óvodai nevelés átszervezésével kapcsolatban elvi döntést hoz arra vonatkozóan,
hogy szándékában áll a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás megszüntetése. A
képviselő-testület elfogadja és támogatja a Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás
által fenntartott Felsőjászsági Óvodai Intézmény tervezett megszüntetését.
A képviselő-testület döntése alapján, a jelenlegi intézményi társulás fenntartásában működő
Jászágói Óvodai Tagintézmény (5124 Jászágó, Petőfi u. 2.) – a társulás óvodai intézményének
megszűnése miatt – 2017. szeptember 1. napjától Jászágó Községi Önkormányzat
fenntartásában működik tovább.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodai nevelés társulás keretében
történő megszüntetése, illetve az óvodai működés átszervezése érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket.
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Mozsár Lászlóné polgármester
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Erről értesül: 1./ Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás, Jászfelsőszentgyörgy
2./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
3./ Terjéki Tünde Jászjákóhalma Községi Önkormányzat polgármestere,
Jászjákóhalma
4./ Zelenai Tibor Károlyné Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
polgármester, Jászfelsőszentgyörgy
5./ Képviselő-testület tagjai, helyben
6./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
7./ Irattár

V./3.Napirend:
Tárgy: :

Útpályázat árajánlatainak felbontása

Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Mozsár Lászlóné polgármester: Megérkeztek a Hunyadi János út, Jókai út, Arany János út
javítására, valamint a műszaki ellenőri tevékenységre az árajánlatok. Felbontás után
döntenünk kell a kivitelezőről. Megkérem Kiss Attila képviselőt, hogy a borítékok felbontása
után olvassa fel az árajánlatokat.
Kiss Attila képviselő:
Az első a Gildex Kft. 2760 Nagykáta, Jászberényi u 117.
14 999 208,-Ft
A második a Chipút Bt. 1118 Budapest, Csiki-hegyek u 8.
16 941 800,-Ft
A harmadik pedig a Baktató Kft. 2760 Nagykáta, Csokonai u 31. 16 448 532,-Ft
Csajkás Lajos alpolgármester: Egyértelműen a Gildex Kft. ajánlata a legkedvezőbb.
Mozsár Lászlóné polgármester: A műszaki ellenőr pályázatra a Kimák Mérnöki Iroda Bt.
300 000,- Ft-os ajánlata érkezett. Kérem a javaslatokat a kivitelezőre, illetve a műszaki
ellenőrzésre.
Kiss Attila képviselő: A Gildex Kft.-t javaslom ár és referencia szempontjából is. A műszaki
ellenőri tevékenységre pedig a Kimák Bt.-t.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37./2017. (V.30.) határozata
Gildex Kft. árajánlatának elfogadásáról
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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászágó belterületi utak (Hunyadi János
út, Jókai út, Arany János út) felújítására érkezett, Gildex Útépítő és Útfenntartó Kft. (2760
Nagykáta, Jászberényi u.117) bruttó 14 999 208,- Ft, azaz tizennégymilliókilencszázkilencvenkilencezer-kettőszáznyolc Ft, árajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
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./ Pénzügy, helyben
6./ Gildex Kft., Nagykáta
7./ Irattár

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38./2017. (V.30.) határozata
KIMÁK Mérnöki Iroda Bt. árajánlatának elfogadásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászágó belterületi utak (Hunyadi János
út, Jókai út, Arany János út) felújításának műszaki ellenőrzési teendőkre érkezett, KIMÁK
Mérnöki Iroda Bt. (5100 Jászberény, Mária út 7.) bruttó 300 000,-Ft azaz háromszáz-ezer Ft,
árajánlatát fogadja el. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a vállalkozói
szerződés aláírására.

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./ Pénzügy, helyben
6./ Kimák Bt., Jászberény
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7./ Irattár
V./4.Napirend:
Tárgy:

Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat támogatásáról

Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Mozsár Lászlóné polgármester: A következő napirendi pontunk az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázaton való részvétel. A
pályázaton való részvételhez 100 000,- Ft önerőt kell biztosítani, ami azt jelenti, hogy kb.
150 000, Ft-ot tesznek hozzá. Ezt technikai eszközök, felszerelések vásárlására lehet költeni.
Bordás Anett művelődés szervező: Korábbi években is pályáztunk már, vásároltunk
összecsukható asztalt, székeket. Most hangosító berendezést szeretnénk venni, melyet a
szabadtéri rendezvényeinken kívánunk használni.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, hogy aki a Közművelődési Érdekeltségnövelő
pályázaton való részvételhez 100 000,- Ft önerő biztosításával egyetért, kézfeltartással
jelezze.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2017. (V.30.) határozata
Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat önerejének biztosításáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által meghirdetett Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatás pályázat benyújtásához
100 000,- Ft, azaz százezer Ft önerőt biztosít.

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./ Pénzügy, helyben
6./ Irattár
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V./5.Napirend:
Tárgy:

Jászágói templom felújításának támogatásáról

Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Mozsár Lászlóné polgármester: A Jászárokszállási Római Katolikus Plébánia azzal a
kéréssel keresett meg bennünket, hogy ha módunkban áll támogassuk a Jászágói templom
felújítást. Felújítják a templom világítását, hangosítását, a sekrestyét, illetve kifestik a
templombelsőt. Ehhez kérnek támogatást, ha módunkban áll segítsünk. Javaslatokat kérek,
segítsünk, ne segítsünk, ha segítünk milyen összeggel?
Racskó Anikó képviselő: Én 200-250 000,- Ft-ra gondoltam, de ez a maximum.
Csajkás Lajos alpolgármester: Szerintem 100-150 000,- Ft elég lesz.
Jenes Miklós képviselő: Egyetértek a javaslattal, és valamilyen módon számoljanak be róla,
hogy mire költötték.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért kézfeltartással
jelezze.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2017. (V.30.) határozata
Jászágói templom felújításának támogatásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászárokszállás Római Katolikus
Plébánia (5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 14.) Jászágói templom-belső felújításának
támogatására 150 000,- Ft azaz százötvenezer Ft-ot utal át a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezet jászárokszállási kirendeltségénél „A jászágói templom javára” vezetett
69400111-10101858-as számú számlájára.
A támogatás összegének felhasználásáról a Jászárokszállás Római Katolikus Plébánia beszámol
a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az összeg átutalásával kapcsolatos teendőkre.
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./ Pénzügy, helyben
6./ Irattár
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V./6.Napirend:
Tárgy:

XXIII. Jász Világtalálkozó támogatásáról

Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Mozsár Lászlóné polgármester: Még egy kérés érkezett hozzánk, mégpedig Jászladányi
Önkormányzattól, ahol a XXIII. Jász Világtalálkozóra kerül sor. A nagyszabású rendezvény
megvalósításához kérnek támogatást, egy 50 000,- Ft-os marketinganyagból összeállított
csomag megvásárlásával.
Racskó Anikó képviselő: Támogassuk, hiszen Jász település, nem valami gazdag
önkormányzat.
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért kézfeltartással
jelezze.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2017. (V.30.) határozata
XXIII. Jász Világtalálkozó támogatásáról
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a XXIII. Jász Világtalálkozó
megrendezésének támogatására, marketing anyag ellenértékeként, 50 000,- Ft-ot /azaz
ötvenezer Ft/ utal át, Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak a CIB Bank Zrt.-nél vezetett
10700309-47968907-51100005 számú számlájára.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az összeg átutalásával kapcsolatos teendőkkel
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./ Pénzügy, helyben
6./ Irattár
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Interpelláció

Jenes Miklós képviselő: Mi már egyszer rendbe tettük a temetőt, de ma már megint nagyon
gazos, surjános.
Mozsár Lászlóné polgármester: Állj ismét az élére a kezdeményezésnek, mert erre nincs
elég emberünk.
Kiss Attila képviselő: A közmunkások még nem ültették el a palántát. Egyébként is a fóliát
ide kellett volna állítani a tejcsarnok mögé, itt jobban szem előtt lenne. A csirke telepen a
kerítés szét van szedve, be kellene fejezni. A sportpályán az öltöző lábazata nincs
megcsinálva, a hálók nincsenek feltéve.
Mozsár Lászlóné polgármester: Igazad van, a fólia itt jobb helyen lett volna, de amikor a
pályázatot beadtuk, még Vili bácsi nem adta vissza a földet, így oda nem lehetett tervezni. A
csirketelepre meg vannak rendelve a vasak és a kerítésháló, ha megjön meg lesz csinálva. A
sportpályán is fel lesznek téve a hálók, megígérték a javítás elvégzésétis.
Csajkás Lajos alpolgármester: A tojás hova lesz? Adnak erről számlát?
Mozsár Lászlóné polgármester: A tojásokat a konyha használja fel, a felesleget pedig
értékesítjük a lakosságnak, amiről nyugtát kapnak. A pénzt pedig befizetjük a START
számlára. Az igazgatási irodába meg lehet tekinteni az elszámolást.
Kiss Attila képviselő: A szükség lakás mikor lesz megcsinálva Serlegéknek, mert itt olyan
körülmények uralkodnak, hogy az én disznóólamban jobb szag van, mint ott.
Mozsár Lászlóné polgármester: Amit én tudok, a gyermekvédelembe vétel folyik jelen
pillanatban. Nem a mi hatáskörünk, a Járási Gyámhivatalhoz tartozik, Szerző Dorina
foglalkozik az üggyel.
Csajkás Lajos alpolgármester: Mennyi adósságot halmoztak fel?
Mozsár Lászlóné polgármester: Sokat, de a pontos összegnek utána kell nézni, a következő
ülésre meg tudom mondani.
Csajkás Lajos alpolgármester: Én a Kecskés úton kiszántottam a tőkéket, miért nem jöttek
kiszedni a közmunkások? Több virágot kellene ültetni, más településeken sokkal több a virág,
és az nagyon szép.
Mozsár Lászlóné polgármester: Voltak kiszedni a tőkéket, de azt mondták, nem csak ők a
lakosok is, hogy nem lehet kiszedni, nincs elvágva a gyökér. A több virág több pénzbe kerül,
nekünk erre van kapacitásunk.
Jenes Miklós képviselő: Lehet tudni, hogy lesz-e Erzsébet utalvány?
Mozsár Lászlóné polgármester: Ahogy az év elején megbeszéltük, félévkor visszatérünk rá,
örülünk, hogy az emelt béreket ki tudjuk fizetni.
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Csajkás Lajos alpolgármester: Major Józsefné bérét emeltük. Ez minek alapján lett emelve,
mint vezető?
Mozsár Lászlóné polgármester: Van egy alapbére, és mint megbízott vezető kap 20 000,Ft-ot. A könyvelést pedig Peredi Beatrix, az utalást pedig Csikós Alajos végzi.
Csajkás Lajos alpolgármester: Közfelháborodást váltott ki, hogy felvettétek azt az illetőt.
Volt aki az ebédet is lemondta miatta. Ezeket meg kellene beszélni.
Mozsár Lászlóné polgármester: Orvosi vizsgálat nélkül senkit sem alkalmazunk., a
megfelelő szakorvosi igazolásai pedig megvannak. Ebédet pedig nem mondott le senki.

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

21

