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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

Készült:                     Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                   2018. június 12-én tartott nyilvános, rendkívüli testületi  
                                   ülésén. 
 
Az ülés helye:            Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, 12:00 óra 
                                    /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ 
 
Jelen vannak:          Mozsár Lászlóné polgármester 
                                  Csajkás Lajos alpolgármester 
                                  Jenes Miklós képviselő 
                                  Kiss Attila 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 írásban történt. Megkérdezte kívánja-e valaki kiegészíteni. /Kiegészítés nem 
hangzott el/ Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csajkás Lajos képviselőt javasolta. – A 
jegyzőkönyvvezetés módját, amely írásban és hangrögzítővel történik. – A jegyzőkönyvet 
Kasza Gabriella 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 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatási 
pályázat benyújtásának módosításáról 
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 
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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2018. (VI.12.) határozata 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 12-i ülés 
napirendjének elfogadásáról 
 
  I./        Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatási pályázat 

              benyújtásának módosításáról 

Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 

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:          Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
                    támogatási pályázat benyújtásának módosításáról 

                                              

            Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 

/Írásos anyag csatolva/ 

Mozsár Lászlóné polgármester: A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 
fejlesztéseinek támogatására kiírt nyertes pályázatunkat - a szociális épületünk felújításáról 
van szó - módosítani kellett, mert a pályázatban benyújtott acéllemezes átvágásos szigetelést 
nem tudja a kivitelező alkalmazni, mert a fal nem veszi be. Ezért injektálásra kell 
módosítanunk a szerződést. A kivitelező ugyanazért az árért megcsinálja. Tehát az összegek 
nem változnak, csak az alkalmazott technika. A módosítási kérelmünkhöz csatolni kell többek 
között az új testületi határozatunkat. A határozati javaslat önök előtt van. Van-e kérdése 
valakinek? /Kérdés nem hangzott el./ Kérem, hogy aki a Kistelepülési önkormányzatok 
alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat benyújtásának módosításával egyetért 
kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2018. (VI.12.) határozata 
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Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat 
benyújtásának módosításáról 
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a 2017. évi központi 
költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12 d) dd) pontja szerint a 
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására - olyan épület 
felújítására, fejlesztésére, amely szociális vagy gyermekvédelmi vagy szociális étkeztetés 
feladatellátást szolgál - pályázatot nyújt be. 
A pályázat keretén belül az önkormányzat, saját tulajdonában álló, természetben 5124 
Jászágó, Arany János út 16. (hrsz.: 515/3), szociális ellátó intézményének felújítására kerül 
sor, ahol a szociális gyermekétkeztetés is történik.  
A pályázat összköltsége: 1 354 556,-Ft azaz Egymillió-háromszázötvennégyezer-
ötszázötvenhat forint.                                                                               
A pályázatban igényelt támogatás: 1 250 000,-Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint. 
Pályázati önerő összege: 104 556,- Ft azaz Egyszáznégyezer-ötszázötvenhat forint, amelyet az 
önkormányzat a 2018. évi költségvetés terhére vállalja.                                                                                 
 

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 
 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

Mozsár Lászlóné                                  Dr. Kundrák István 
 polgármester                                             jegyző 
 
 
                                                                     Csajkás Lajos 
                                        jegyzőkönyv hitelesítő 
 




