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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült:                    Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                  2017. július 25-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 
                                  Kiss Attila képviselő 
                                  Racskó Anikó képviselő 
                                   
                                   
   
                                  Dr. Kundrák István jegyző 
                                  Kasza Gabriella Etelka jegyzőkönyvvezető 
                                  Takáts Béla Verseghy F. Könyvtár 
                                  Czakóné Garcov Katalin Verseghy F Könyvtár 
                                  Kocza Imre TRV Zrt. 
                                  Dobos Ferenc vízmű  

 

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. Ismertette a napirendi pontokat. Kérte az I. és a 
II. napirendi pont felcserélését, mert Kocza Imre a Trv Zrt.-től jelezte, hogy késni fog egy 
kicsit. Megkérdezte kívánja-e valaki kiegészíteni. /Kiegészítés nem hangzott el/ Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Jenes Miklós 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 
módosításokkal, javaslatokkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. Megállapította, hogy a 
fenti javaslatokat a Képviselő-testület 5 egyetértéssel elfogadta. 
Valamint kérte, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Javasolt napirendi pontok: 

I./  napirend  

     Beszámoló Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

     Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
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II./  napirend   

       Beszámoló Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.    

       Előterjesztő: Mozsár Lászlóné 

III./  napirend      

        Egyebek 

 

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

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2017. (VII.25.) határozata 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 25-i rendkívüli 
nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

  I./   napirend    

        Beszámoló Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

        Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

 II./   napirend      

        Beszámoló Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

        Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

III./  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  

 

 
I./ Napirend: 
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Tárgy:                      Beszámoló Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

Előterjesztő:            Mozsár Lászlóné polgármester 

/Írásos anyag csatolva/ 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Verseghy Ferenc Könyvtár 
igazgatóját, Czakóné Garcov Katalint és igazgató helyettesét Takáts Bélát. Megkaptuk 
tájékoztatásukat a 2016. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, melyet a 
képviselők is olvashattak. Megkérdezem Czakóné Gracov Katalin igazgató asszonyt, kívánja-
e valamivel kiegészíteni? 

Czakóné Gracov Katalin igazgató: Csak annyival, hogy én még nem jártam itt ezen a kis 
településen. A helyszínen azt tapasztaltuk, hogy mindennel elégedettek lehetünk, a könyvtár 
nagyon szép, rendezett, a könyvtáros gondozza az állományt. Mi a magunk részéről 
elégedettek vagyunk azzal ahogy itt folyik a munka. Köszönjük a testületnek, hogy így 
támogatja a könyvtárszolgáltatást. 

Mozsár Lászlóné polgármester: Nekem lenne hozzáfűzni valóm, mégpedig a minősítése a 
könyvtárnak az utolsó mondatokban, miszerint felújításra szorul. Tájékoztatásul szeretném 
elmondani, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár teljes felújítási pályázata be van nyújtva. 
Többek között a nyílászárók és a teljes tetőszerkezet cseréje valósulna meg.  
A leírtakkal egyetértek, az együttműködésünket jónak tartom, mely már több évre nyúlik 
vissza. Így van lehetőségünk több pénzt költeni könyvre, mert mi arra tudtunk költeni a 
legkevesebbet. A fenntartási költség és a bérköltség akkora, hogy ez egy kis település 
önkormányzatának bizony megterhelő, de képviselő társaimmal együtt a lehetőségeinkhez 
mérten továbbra is a működtetés mellett vagyunk. 
   
Kocza Imre a TRV Zrt.-től 17:23-kor megérkezett. 

Takáts Béla igazgatóhelyettes: Ha sikerül az önkormányzatnak nyerni a pályázaton, akkor 
nekünk lehetőségünk van pályázni a Nemzeti Kulturális Alapnál a könyvtár teljes 
berendezésére. Ha ez nem sikerül akkor pedig a KSZR keretből van lehetőségünk támogatni a 
könyvtár teljes berendezését.  

Mozsár Lászlóné polgármester: Képviselő társaim és a település nevében köszönjük szépen. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, kiegészítése? /Észrevétel nem hangzott el./ 
Kérem, hogy aki a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolójával 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2017. (VII.25.) határozata 
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi tevékenységéről 
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Verseghy 
Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer működéséről szóló beszámolóját. 
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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./ Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok 
                 6./ Irattár  

 
II./ Napirend: 

 

Tárgy:                      Beszámoló Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
Előterjesztő:            Mozsár Lászlóné polgármester 

 /Írásos anyag csatolva/ 
Mozsár Lászlóné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. Jászsági üzemegység vezetőjét Kocza Imre Urat. Megkaptuk tájékoztatásukat a TRV Zrt. 
Jászágó településen nyújtott 2016.évi tevékenységéről. Van-e valakinek kérdése az anyaggal 
kapcsolatban? 

Kiss Attila képviselő: A közkutak az önkormányzat hatáskörébe tartoznak, vagy a vízműébe? 
Kocza Imre TRV Zrt.: Minden az önkormányzat tulajdonában van, 2013-ban vette át az 
üzemeltetést vállalatunk. Innentől kezdve az üzemeltetés a mi feladatunk, de ha valamiféle 
állagmegóvásról van szó, az az önkormányzat költsége. 
Mozsár Lászlóné polgármester: Két kérésem lenne a TRV Zrt. felé. Az egyik az úgynevezett 
Gördülő Fejlesztési tervet időben legyenek kedvesek elkészíteni, mert a szeptemberi határidő 
közeleg. A másik pedig, szeretném a segítségüket kérni abban, hogy a vagyonmérleg átkerüljön, 
új megállapodás szülessen, hiszen a vagyon az alapja a működés biztosításának. 
Kocza Imre TRV Zrt.: Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a TRV Zrt.-nél történt egy 
vezérigazgató váltás. Hajdú Gábor vezérigazgató Urat felmentették, helyette Bakondi György 
Patrik Úr került kinevezésre.  
2017. januárjában a régi vezérigazgató Úr megbízott egy céget világítsa át a működésünket, 
szervezeti felépítésünket, és tegyenek javaslatot arra hogyan lehetne észszerűbb, hatékonyabb 
gazdálkodást folytatni. Ennek köszönhetően január 1-től szétváltunk. Főmérnökségre bontódott 
az üzemeltetés és a fenntartás, ami eddig egy volt. Külön behajtási osztályunk van, és az 
ügyfélszolgálatot is próbálják úgy rendbe hozni, hogy az ügyfélbarát legyen, a hét minden 
napján rendelkezésre álljon. 
Az ÁSZ ellenőrzés megállapította, hogy a bérleti- üzemeltetési szerződéseink 99%-a nem jó, 
ezeket módosítani kell. Annak idején úgy kellett volna átvenni üzemeltetésre a vízműveket, 
hogy azt az önkormányzat egy tételes vagyonleltárral adja át. Ez sajnos nagyon kevés helyen 



5 
 

történt meg. Most azon dolgozunk, hogy ezt a hibát kijavítsuk. 2015.-ben vagy 2016.-ban a 
TRV Zrt. vállalta az önkormányzatok vagyoni értékelést, amit a bérleti díj terhére eljuttatott az 
önkormányzatokhoz. Ha ez el lett fogadva, én úgy gondolom, hogy ezen a vagyonértéken mi 
ezt meg fogjuk csinálni, ki fogunk jönni és egyeztetünk. 
Mozsár Lászlóné polgármester: Köszönöm a tájékoztatását, várjuk az egyeztetést. Ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, kiegészítése? /Észrevétel nem hangzott el./ Kérte, hogy 
aki a TRV Zrt. beszámolójával egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2017. (VII.25.) határozata 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  2016. évi tevékenységéről 
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. Jászágó településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

 
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./ TRV Zrt., Szolnok 
                  6./ Irattár  

 
 
 
III./ Napirend: 

Tárgy:                 Egyéb időszerű kérdések, bejelentések 

                               
III./1. Napirend:    

Tárgy:                Pénzügy felzárkóztatására                                                                                             
Előterjesztő:      Mozsár Lászlóné polgármester 
Mozsár Lászlóné polgármester: Mint már tudják az új ASP pénzügyi rendszer igen sok 
nehézséget okoz a pénzügyeseknek. E miatt az adatszolgáltatások késnek, a büntetéseket 
viszont ugyan úgy kiszabják, amit én személy szerint nagyon nehezményezek. Nem tartom 
jogosnak, hogy azért büntessenek amit teljes egészében még meg sem tudtak tanítani, illetve a 
tanítással egy időben már alkalmazni is kellett. Az informatikai segítség is igen nehézkes, 
nehezen elérhető. Szakemberek állnak fel és hagyják ott a pályát. Önkormányzatunk is kapott 
büntetést az adatszolgáltatás késése miatt, és ha nem teszünk valamit, ezek duplázódnak, 
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halmozódnak, a normatíva megvonásokra kerülhet sor. Ezért kérem a tisztelt képviselő-
testületet, hogy járuljon hozzá a pénzügyi adatszolgáltatás felzárkóztatásához egy szakember 
alkalmazásához. Nagy szerencsénkre érkezett egy ajánlat. A jelentkező vállalja a pénzügyi 
adminisztrációs feladatok előkészítését az adatszolgáltatás feladását, intézményenként (két 
intézményünk van, a konyha és az önkormányzat) havi 25 000,- Ft-ért. Ha ez működik, sokkal 
kevesebbe kerül, mint a kiszabott szankciók. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon nehéz 
olyan pénzügyest találni, aki jártas az új ASP rendszerben. A jelentkező megbízási díja sem 
túl magas. 
Racskó Anikó képviselő: Vannak még tanfolyamok az ASP képzésre? 
Mozsár Lászlóné polgármester: Voltak, de már nincsenek. Legközelebb ősszel lesz 
valamikor, külön kérésre.  
Jenes Miklós képviselő: Mikor tudna kezdeni a jeletkező? 
Mozsár Lászlóné polgármester: Most, azonnal, ha megkötjük a szerződést. 
Racskó Anikó képviselő: Megkérdezhetem, hogy Jászfelsőszentgyörgyön mi a helyzet? 
Dr. Kundrák István jegyző: Nekünk is nagyon komoly gondjaink vannak, most mondott fel 
a jelenlegi pénzügyes. Mivel két munkatársunk is GYES-en van, nem tudunk meghirdetni csak 
időszakos, két éves szerződést. Ha lesz olyan jelentkező, aki több éven keresztül könyvelt, ha 
nem ismerik az ASP rendszert, tanítanunk kellene (ha lesz rá kapacitásunk), mert ezt az új 
rendszert nem tudja. A pályázat ki van írva, várjuk a jelentkezőket.  
Mozsár Lászlóné polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, kiegészítése? 
/Észrevétel nem hangzott el./ Kérte, hogy aki a megbízási szerződés  határozati javaslatával 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2017. (VII.25.) határozata 
a pénzügyi adatszolgáltatás előkészítéséről 
Jászágó Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Jászágó Község pénzügyi feladataihoz, a   
pénzügyi adatszolgáltatás adminisztrációs feladatainak előkészítésére Jászágó Község 
Képviselő-testülete a 444/2017 számú árajánlat alapján intézményenként havonta bruttó 
25 000,- Ft azaz huszonötezer Ft árajánlatot elfogadta. 
A megbízás 2017. december 31-ig szól. 
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 
                  6./ Irattár  
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III./2. Napirend:    

Tárgy:                Jászok Földjén Turisztikai Egyesület éves tagdíja                                                                                           
Előterjesztő:      Mozsár Lászlóné polgármester 
/Írásos anyag csatolva/ 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Megérkezett a Jászok Földjén Turisztikai Egyesület 
tagdíjára vonatkozó kérés. Az egyesületi tagság fenntartásához szükséges az éves 5,- Ft/fő 
lakosságszám arányos tagdíjjal való hozzájárulás. Ez 3 535 Ft-ot jelent ebben az évben. 
Kérdés, vélemény? /Kérdés, vélemény nem hangzott el./ Kérem aki elfogadja az egyesületi 
tagság fenntartásához szükséges éves 5,- Ft/fő lakosságszám arányos önkormányzati tagdíj 
hozzájárulást, kézfeltartással jelezze! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2017. (VII.25.) határozata 
Jászok Földjén Turisztikai Egyesület tagdíjáról 
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászok Földjén Turisztikai Egyesület 
(székhely: 5141 Jásztelek, Szabadság u. 69. adószám: 18003503-1-16, számlaszám: 
69501119-11021584) tagságát fenntartja és vállalja a tagság fenntartásához szükséges éves 5,- 
Ft/fő lakosságszám arányos tagdíj hozzájárulást. 

A település lakosságszáma (2016. évi adat) alapján 707 fő × 5,- Ft/lakos = 3 535,- Ft. 

A Képviselő-testület a 2017. évi tagdíj pénzügyi fedezetét a Jászágó Községi Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

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./ Jászok Földjén Turisztikai Egyesület, székhely 
                                   6./ Pénzügy 
                                   7./ Irattár  
III./3. Napirend:    

Tárgy:                Jászsági Önkormányzatok Szövetsége éves tagdíja                                                                  
Előterjesztő:      Mozsár Lászlóné polgármester 
/Írásos anyag csatolva/ 
 

Mozsár Lászlóné polgármester: A JÖSZ tagdíjat is meg kell állapítanunk. A tagdíj összege 
a következő tételekből tevődik össze. A település lakosságszáma 707 fő × 10,- Ft az 7 070,- 



8 
 

Ft, a település 1,2 lakosra jutó iparűzési adója 11 641,- Ft, összesen 18 711,- Ft. Van-e 
kérdése valakinek? /Kérdés, vélemény nem hangzott el./Kérem, aki ezzel egyetért 
kézfeltartással jelezze! 

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

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2017. (VII.25.) határozata 
Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő tagdíjról 
Jászágó Községi Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Jászsági Önkormányzatok 
Szövetsége (5100 Jászberény, Szabadság tér 18.) 2017. évi tagdíját az alábbiak szerint: 
A település lakosságszáma (2016. évi adat) alapján 707 fő × 10,- Ft/lakos 7 070,- Ft. 
A település 1,2 lakosra jutó iparűzési adója: 11 641,- Ft kiegészítő tagdíj. 
A tagdíj összesen: 18 711,- Ft. 
A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlára szükséges: Jász-Takarékszövetkezet  
69500187-11024202 
 
 
Erről értesül: 

                                   1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben 
                                   2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben 
                                   3./ Képviselő-testület tagjai, helyben 
                                   4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
                                   5./ JÖSZ, székhely 
                                   6./ Pénzügy 
                                   7./ Irattár  
 

 
 
III./4. Napirend:   

  

Tárgy:                Falunap 2017. augusztus 19.                                                                                            
Előterjesztő:      Mozsár Lászlóné polgármester 
 

Mozsár Lászlóné polgármester: Elkészültek a meghívók a falunapra, kérem nézzék meg. A 
programok a hagyományoknak megfelelőek lesznek, a résztvevőket olvashatják. Ha valakinek 
van még javaslata, szívesen betesszük a műsorba. 
Azt tudom még elmondani, hogy Pócs János országgyűlési képviselő Úr egész napos ittlétével 
tisztel meg bennünket. 
A „Jászágó Községért” kitüntetésre van-e javaslata a testületnek? 

Dr. Kundrák István jegyző: A „Jászágó Községért” kitüntetési javaslatról, zárt ülésen kell 
döntenünk. 

Racskó Anikó képviselő: Most nincs javaslatunk, de majd gondolkodunk. Javaslom a 
legközelebbi ülésen döntsünk. 
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Bordás Anett művelődésszervező: Simonné szólt, hogy a véradó kitüntetésre a Vöröskereszt 
Alapszervezetnek van javaslata, amit szintén a falunapon szoktunk átadni. 

Csajkás Lajos alpolgármester: A Szép Virágos Kert kitüntetésre is a következő ülésen 
tegyünk javaslatot, addig mindenki nézzen szét, kit talál a legalkalmasabbnak a díjra. 

Mozsár Lászlóné polgármester: A birkahús főző versenyre a nevezési díj maradhat-e a 
tavalyi 4 000,- Ft, az egyéb kategóriára pedig az 1 000,- Ft? 

Jenes Miklós képviselő: Ne emeljünk rajta, a többiek nevében is mondhatom, hogy igen, 
maradjon. 

Mozsár Lászlóné polgármester: Problémát okozott az elmúlt években a birkahús darabolása 
és főleg a hűtése. Megérdeklődtem Füle István hentesnél, hogy vállal-e nagyobb mennyiségű 
birkavágást. Azt a választ kaptam, hogy tud szállítani, 1 375,- Ft/kg áron, konyhakészen, 
szombaton reggel szállítja. 

Kiss Attila képviselő: Ez nagyon jó megoldás lenne, mert akkor csak ki kell mérnünk az 
adagokat. 

 

 

III./5. Napirend:    

Tárgy:                Parkolási problémák a Hunyadi utcában                                                                                           
Előterjesztő:      Mozsár Lászlóné polgármester 
 

Mozsár Lászlóné polgármester: A hunyadi utcai lakosok megkerestek az utcán parkoló 
kocsik miatt. Vannak olyan gépkocsi tulajdonosok, akik több járművel is egész évben az út 
mellett parkolnak, akadályozva ezzel a forgalmat, nem beszélve arról, hogy a most elkészült 
új burkolatot is rongálják az állandó letérések miatt. Arra gondoltam, hogy írjunk az 
érintetteknek, kérjük meg őket, hogy tekintettel az új útra, próbálják megoldani a rendszeres 
parkolást más módon, a saját udvarukban. 

Kiss Attila képviselő: Tudtommal Jászárokszálláson, bizonyos helyeken, megtiltották a 
mezőgazdasági gépekkel való parkolást. Azóta eltűntek az utcákról ezek a járművek. 

Csajkás Lajos alpolgármester: Megtiltani a parkolást csak KRESZ táblával lehetne, ami 
viszont a többi lakóra nézve jelentene hátrányt. 

Dr. Kundrák István jegyző: A Jászfelsőszentgyörgyi képviselők között van egy képjármű 
oktató, őt meg tudom kérdezni, mi lenne ennek a parkolási gondnak a megoldása. 

Kiss Attila képviselő: Mi van a parlagfűvel? 

Dr. Kundrák István jegyző: Kimentek a felszólítások. Ha erre nem történik meg a kaszálás a 
következő lépés a terület fényképes dokumentálása lesz. Ehhez azonban GPS koordinátákkal 
rendelkező fényképező géppel kell rendelkeznünk, mert csak az ezzel fényképezett beadványt 
fogadják el. Azután regisztrálnunk kell az ÖPBR felületen és akkor innen le tudjuk tölteni a 
megfelelő dokumentumokat. Az lenne a kérésem, hogy az önkormányzat vásároljon erre a 
feladatra alkalmas gépet, ez kb. 80-100 ezer Ft körül van. Szaküzletben körül kell nézni. 
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Mozsár Lászlóné polgármester: A beszerzés lehetőségeivel bízzuk meg a jegyző urat. 

 

 

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

 

 

 

k.m.f. 

 

 

Mozsár Lászlóné                                  Dr. Kundrák István 
 polgármester                                             jegyző 
 
 
                                                                     Jenes Miklós 
                                        jegyzőkönyv hitelesítő 
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1. sz. melléklet 

Jászágó Község Polgármesterétől                                                                        Ikt.sz.: 56-10/2017 

5124 Jászágó, Kókai tér 1. 

MEGHÍVÓ 

 

Jászágó Község képviselő-testületét a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. § szerint biztosított hatáskörömben 
eljárva 

2017. július 25-én /kedden/ 17 órára rendkívüli testületi ülésre összehívom 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

                           5124 Jászágó, Kókai tér 1. 

              

      Tárgysorozat/Javasolt napirendi pontok: 

               

I./        Beszámoló a TRV Zrt. 2016. évi költségvetéséről 

            Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

 

II./       Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi  

            tevékenységérő 

            Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

 

III./     Egyebek 

           Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

 

 

 

 

 

Jászágó, 2017.07. 20.                                                                                     Mozsár Lászlóné sk. 

                                                                                                                                polgármester 
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