
1 
 

         Ikt..sz.: 94-19/2014 
 
 

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

 
 
 
 

 XVIII. 
 
 
 
 

 
 
 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. december  16-án megtartott 

közmeghallgatása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/:Készült: 1 eredeti példányban és 1 másolat:/ 

 



2 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

Készült:   Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án  
    megtartott közmeghallgatásáról 
 
Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
    /5124 Jászágó, Kókai László tér 1./ 
 
Jelen vannak:   Jelenléti ív szerint 
 
 
Mozsár Lászlóné polgármester tisztelettel üdvözölte a Képviselő-testület tagjait, és a 
megjelenteket. A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot. Megkérdezte, kívánja-e valaki 
kiegészíteni. (Kiegészítés nem hangzott el.) 
A jegyzőkönyvvezetés írásban, hangfelvétellel történik. A jegyzőkönyvet Mészáros Szabina 
vezeti. 
 
I./Napirend: 
 
Tárgy: A képviselő-testület 2014. évi munkájáról beszámoló. 
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester 
 
(Írásos anyag csatolva) 
 
Mozsár Lászlóné felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót a Képviselő-
testület 2014. évi munkájáról és értékeléséről. 
Megkérdezte, hogy kérdése, véleménye van-e valakinek a témával kapcsolatosan. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Kérem a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve 
mondják el észrevételeiket.  
 
Vargáné Mezei Emőke helyi lakos: Én készültem kérdésekkel a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés pontjai alapján. 
 
1. pontja a település fejlesztés, településrendezés. Én tisztában vagyok vele, hogy ez egy 
olyan témakör, ami nagyon sok szereplőt, és nagyon sok időt igényel, de én megkérdezném,  
hány év kell még ahhoz, hogy az egyre inkább nem jellemző szintentartás mellett valami újat, 
vagy a jövőbe mutató tervet mutassanak, és megvalósítsanak a település részére? 
Milyen jellegű pályázatok kerültek beadásra, ami a település fejlesztését szolgálta volna? 
Munkahely teremtésére irányuló megkeresések egyáltalán voltak-e?  
Gondoltak-e arra, hogy vagyonkezelő Kft-t hozzanak létre, ami persze munkahelyteremtő 
dolog volna? 
 
2. pontja a településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
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gépjárművek parkolásának biztosítása). 2013-ban felújításra került három utca a település 
központjában. Önök szerint milyen minőségű munkát végzett a vállalkozó? 
A közparkokban a fenntartáson kívül miért nem történt fejlesztés?  
Közmunkások gyűjtik szerdánként a szétszóródott szemetet, véleményem szerint sokkal 
kevesebb cigarettacsikk, papír zsebkendő volna szétszóródva, ha valamennyivel több 
hulladéktároló volna kihelyezve. 
Elfogynak a járdák az utcákból. Kiszántanak az aszfaltos útig. Rendben van ez így? 
 
3. pont a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. 
Az utcák házszámozása nyomonkövethetetlen, rendben van az, hogy az egyik utca 
házszámozása így halad sorban: 12, 12/b, 12/a?  
Az 1956-os események újraértelmezése után a testület újragondolhatná, hogy a főteret 
átnevezze. 
 
4. pont az egészségügyi alapellátás egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. Ide 
semmit nem írtam, maximálisan meg vagyok vele elégedve 
 
5. pont környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 
rovar- és rágcsálóirtás). Ide sem írtam semmit, nem tapasztaltam, hogy ez ne működjön 
Óvodai ellátáshoz sem írtam semmit, csodálatosan működik a jászágói Óvoda, amit úgy 
gondolok, hogy a vezetőnőnek köszönhető. 
 
7. pont kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a 
helyi közművelődési tevékenység támogatása. Fájó pont, bár ritkán vettem igénybe, de úgy 
gondolom, hogy nem kellene 300,-Ft-ot kérni az internet-használatért a könyvtárban. 
 
8. pont a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. Anyagi juttatásokon kívül 
mentális segítségre szorult emberek is élnek közöttünk, erre van-e apparátus, aki ezt a 
mentálhigiénés dolgot meg tudja oldani, és hogy prevenciós munka folyik-e? 
Szociális tüzelőről szó volt, én úgy tudom, hogy Jászágó település pályázaton nem nyert 
szociális tüzelőre jogosultságot, tehát szeretném megkérdezni, hogy szociális tüzelőt miből 
tud a képviselő testület eljuttatni az emberekhez?  
 
Lakás- és helyiséggazdálkodás ez a 9-es pont, régebben szó volt arról, illetve tudom, hogy a 
település befogadó település, ha valami hatalmas katasztrófa történik bárhol máshol, menyi 
családot tudnánk elhelyezni Jászágón? Aztán ha egy jászágói családdal történik természeti 
katasztrófa, akkor hol lehet ezt a családot elhelyezni, és mennyi ideig maradhat szociális 
lakásban? 
A szociális bérlakások kiutalásánál milyen szempontokat vesznek figyelembe, illetve 
mekkora most a kihasználtság?  
 
11.pont helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,vízkárelhárítás. Mindenki  
emlékszik, hiszen mindenki érintett volt 2011-ben, nagy gondja volt a belvízzel Jászágónak. 
Abban az évben történt a Hunyadi utcában árok ásás, idén újra megcsinálták, ugyanúgy a 
Kodály Zoltán utcában is. Szeretném megkérdezni, hogy amit kiszedtek az árkokból földet, 
azok hova lettek elhelyezve? És vajon ez környezetszennyező anyag-e?  
 
12-es pont a honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás. Saját 
tapasztalatom van, így elmondom nekem milyen élményem van a tavalyi közmunka 
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programról: Nagyon improvizációs módon csináltuk, egyáltalán nem volt benne 
szervezettség. Leginkább az nem tetsző ebben a foglalkoztatási formában, hogy a benne lévők 
nem érzik az értékteremtő munkát.  
Néhány ember szemében visszatetsző, hogy vannak olyan közmunkások akikről pontosan 
lehet tudni, hogy mikor, miért kerülnek be abban az időszakban, abba a programba. És azért 
azzal is legyünk már tisztában és ne csukjuk már be a szemünket, hogy jelenpillanatban is van 
olyan közmunkás, aki egyéb más kereső tevékenységet is folytat. 
 
13-as pont, helyi adóval, gazdaságtervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok. Jövőre 
6000,-Ft lesz a kommunális adó. Önök szerint mennyire igazságos az, hogy azok is annyi adót 
fizetnek, akik külterületen élnek, mint akik a település központjában? Én 2001-től fizetek a 
településnek adót, gépjármű, és kommunális adóval 2014. december 31-ig 400.000,-Ft-ot 
fizettem be, és nincsen utam, nincsen közvilágításom, nincsen telefonom, nincsen internetem, 
nem szállítják el a szemetet. Egy ügyvéd azt javasolta, hogy méltányossági alapon lehet 
kérvényezni az alacsonyabb adózást. El tudják-e azt képzelni, hogy a külterületen élők ne 
ugyanannyit fizessenek, mint akik bent vannak? 
 
14-es pont. Kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ide értve a hétvégi árusítás lehetőségét is. 
Van-e valami elképzelés arra, hogy a helyi termelőknek teret biztosítsanak, hogy itt helyben 
árusítsanak? Van-e terv arra, hogy a felvásárlás is itt történhessen? 
 
Sport, ifjuságügyek, ez a 15-ös pont. Tudomásom szerint nincsen önerős tehetséggondozás 
Jászágón, többek között gondolok a Bursa Hungarica-ra.  
 
16. pont nemzetiségi ügyek. Van-e valamiféle nemzetiségi politikája az önkormányzatnak? 
2011-es népszámláláson a lakosság 10%-a vallotta magát más nemzetiségűnek. 
 
17-es pont közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. A település felnőtt 
lakosságának 18%-a polgárőr, minden 6. felnőtt. Semmiféle visszafogó ereje nincs a magas 
létszámnak. A településen belül nincs felfestve gyalogosátjáró, nincs sebességkorlátozó tábla, 
a súlykorlátozó táblát pedig mobillá tették. 
 
A helyi közösségi közlekedés biztosítása. 18-as pont. Tudják, hogy hány gyerek jár el 
iskolába busszal? Illetve hány ember jár el úgy munkába, hogy önmagának kell megoldani a 
munkába jutását? Kérdésem az, hogy volt-e akarat, hogy a Jászkun Volánnal egyeztessen 
járatbővítésre? Volt-e lakossági megkérdezés arra vonatkozóan, hogy az itt élők igényelnék-e 
a Jászágó-Pusztamonostor vonaljárat kibővítését.  
 
Lenne még pár kérdésem, amit nem törvény ír elő. 
Az első kérdésem az volna, hogy a testület alakuló üléséről miért nem tudott a lakosság? 
Miért csak egyesek kaptak személyre szóló meghívót? Jászágó honlapján sem található az 
alakuló ülés jegyzőkönyve. Jászágó honlapja miért olyan, amilyen? 
 
A napelempark fog egyáltalán áramot termelni? Mennyire jár jól a település az eladási áron 
felül? Sajnálatos, hogy ide került egy 120 millió Ft-os beruházás, ami egy embernek sem 
adott munkalehetőséget. A sportpálya környékén történnek olyan munkálatok, amelyekről 
csak informális híreink vannak, hivatalosan nem tudunk semmit erről. 
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Önök szerint hogy lehetséges az, hogy az országgyűlési képviselő az önkormányzati 
választások előtt, névre, címre szóló levelet küldött, de abból nem mindenki kapott?  
 
Az önkormányzati választások előtt négy nappal a hivatal udvarán a vöröskereszt almát, és  
zöldséget árult, azt szeretném megkérdezni, hogy a jászágói Vöröskereszt szervezetnek a 
tevékenységi körébe tartozik-e kereskedelmi szolgáltatás? 
Nem kérdeznék többet, köszönöm! 

 
Mozsár Lászlóné polgármester: Lehet még kérdezni! 

 
Fellner Ferenc helyi lakos: Nem kívántam sem kérdezni, sem véleményt nyilvánítani, de 
fölcsigázott, ami körülöttünk folyik az elmúlt években, el kellene gondolkodni és megfelelő 
formát adni annak, hogy a tisztelet egymás iránt meg legyen.Volt egy fólia vágás, volt most 
egy másik, volt egy betörés a községházához, tudni kell róla, hogy ki volt, nem igaz, hogy 
akik tudnak róla, azokat nem érdekli. Nem a munkából haza jövő emberek csinálnak ilyesmit. 
Ez az emberség ami most van, 25 éve gyalázatos.  

 
Mozsár Lászlóné polgármester: Köszönjük! Más? 

 
Kóté Zoltán helyi lakos: Én nem rég vagyok itt ebben a faluban. Nem bántok senkit, betegen 
is dolgozunk, nem lopok, nem csalok. Ránk, azt hiszem, nem lehet rosszat mondani. De most, 
hogy a fóliánkat szétvágták, nem tudom megérteni. Valamit nem lehetne a közbiztonsággal 
tenni? Pár évvel ezelőtt fel akartak szerelni kamerákat, és nem engedték. A körzeti megbízott 
mondta, hogy nyertek kamerát, és nem írták alá.  
Köszönöm szépen! Ennyit kívántam mondani! 
 
Bordás József helyi lakos: Tisztelt képviselő testület! Nem kívántam szólni, én úgy 
gondolom szerencsésebb lett volna, ha erre a sok kérdésre először választ kapunk. 
Mélységesen kifogásolom azt, ahogy a testületi meghallgatások, a falugyűlés, vagy egyáltalán 
a közmeghallgatás kiközlésre kerül. Egyesek kapnak tájékoztatót ennek időpontjáról, mások, 
nem. Nem akarom minősíteni hányad rendű állampolgárok vagyunk, akik nem kaptunk, és 
nagyon nehezményezem. Mi ennek az oka? 
Nagyon régóta nem működik a közhírlelés, a kihangosítás. Miért nem működik? Szeretnék rá 
választ kapni! 
Másik dolog ami elhangzott az előttem szólóktól, ez az út felújítási probléma. Szeretném 
megkérdezni, hogy ezt pályázaton nyertük el? Mennyibe került? Minőségével kapcsolatban ez 
nem felújítás volt, hanem tönkretétel. Ezért még fizettünk is? Kinek és mennyit? 
Ha már fölmerült ez a sportpálya a napelemmel kapcsolatosan, úgy gondolom a lakosság nagy 
része erről keveset, vagy egyáltalán semmit nem tud. Szeretnék erről egy kicsit bővebb 
tájékoztatást.  
Köszönöm szépen a meghallgatást! 

 
Csajkás Lajos képviselő: Én ami a személyemmel kapcsolatos, arra szeretnék válaszolni.  
Emőke fölvetette, hogy hova lett a föld. Hogy ne kerüljön olyan sokba a csatornának a 
kipucolása, három napig hordtam én butykákba. Még nincs széttolva, mert rossz volt a 
markoló, de olyan helyeket töltöttem fel amik vizesek voltak. Elfogadható a válasz? 

 
Vargáné Mezei Emőke helyi lakos: Számomra azért nem elfogadható a válasz, mert a 
Nagyhalom dűló 407-et nem tudjuk megközelíteni a műútról. 
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Csajkás Lajos képviselő: Szét lesz tolva. A tanyával kapcsolatosan. Aki tanyára megy, az 
azért megy tanyára, mert ott csendesség van. Én tanyasi ember vagyok, a tanyán sár van, sötét 
meg csendesség.  

 
Varga Zsófia helyi lakos: Itt nem az volt a lényeg, hanem hogy miért fizet annyit?  

 
Csajkás Lajos képviselő: Nem lehet egyedileg elbírálni mindenkit. 
Az országgyűlési képviselő gyerekkori barátom, engem keresett meg a faluban. Ugyanúgy 
szórólapozott,mint maguk, segítettem, hogy ezekhez az emberekhez vigye ki. 
Az almával kapcsolatosan. Saját pénzen hozom az almát, elmegyek érte, ide hozom a 
lakosságnak, biztos fel lehet jelenteni, de akkor miért mondják maguk, hogy mi az emberség? 
Köszönöm! 
 
Vargáné Mezei Emőke helyi lakos: Az almavásár úgy jelent meg, hogy a vöröskereszt és az 
önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre, és én ezért kérdezem, hogy a vöröskereszt 
kereskedelmi tevékenységet folytathat? 

 
Csajkás Lajos képviselő: A vöröskereszt a munkáját és a nevét adta ehhez.  

 
Vargáné Mezei Emőke helyi lakos: Adományozás vagy kereskedelem történt? 
 
Kiss Attila képviselő: Mi a baj azzal, hogy idős, rászoruló embereknek lett lehetősége olcsón 
vásárolni? Beszerzési áron ment el az alma, a fokhagyma 1000,- Ft a piacon, itt 500,-Ft volt. 

 
Vargáné Mezei Emőke helyi lakos: Én úgy gondolom, hogy ez, az a dolog, ami itt még 
nincs lezárva. 

 
Kiss Attila képviselő: Azt mondja Emőke, hulladéktároló kevés van kirakva. Én vagyok a 
környezetvédelmi megbízott, vadász vagyok, Emőke közmunkás a patakon. Szét lehet ott 
nézni, hogy néz ki ott minden? Nem akarom minősíteni. Saját maguk körül nem tudnak rendet 
tartani. Úgy tudom, hogy a Gyöngyösi Vízmű Társulás, amit kivág fát, azt az 
Önkormányzatnál kellene tárolni, azt a fát is ki lehetne osztani tüzelő segélyként. 
Közbiztonság: A fiának van jogosítványa? Többször találkoztam vele autót vezetni. 
Ha valakinek van kérdése ne paragrafusokból beszéljen, hanem saját magától. 
Köszönöm! 

 
Jenes Miklós képviselő: 74 igazolvánnyal rendelkező polgárőr van. 60-62 ember tesz 
szolgálatot. A közbiztonság milyensége nem a polgárőrön múlik. Ha idegen jön be, rögtön 
szólnak nekem, és én elindulok, megkeresem. Az a baj, hogy az idősek bíznak az 
emberekben, az idegenekben, és ezzel a polgárőr nem tud mit tenni. Amit ezek a polgárőrök 
megtesznek, azt megteszik, nem kell őket háborgatni. Köszönöm! 

 
Mozsár Lászlóné polgármester: Megpróbálok válaszolni, de amire nem tudok, írásban 
fogok válaszolni. A pályázatok attól is függenek, hogy mit írnak ki. Vannak korlátaink, mivel 
önerősek a pályázatok. 
Szociális szövetkezet alkotása. Volt róla szó el is vetettük, egyelőre, de ha Ön Emőke, és a 
családja bejelenti, megszervezi, ám legyen.  
Vagyonkezelő alakításán nem gondolkodtunk. 
Történtek fakivágások, nem a legjobb indulatból. Nagyrészt a katasztrófa védelem előírásából 
történtek, természetesen pótolni fogjuk őket. 
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A három utca felújítása. Természetesen műszaki mérnök előírása alapján, az ő átvételével 
történt. Én sem vagyok vak, próbáljuk hogy a kivitelező jöjjön javításra. 
Közmunkások gyűjtik a hulladékot. Szeretném összegyűjteni a hulladéktárolók mellett 
elhajigált csikkeket. Sajnos közmunkásokkal szedetjük össze, való igaz, de csak köszönhetjük 
nekik, hogy meg is teszik ezt. 
A járdák elfogynak. Teljesen egyet értünk, és az árkok is elfogytak, mert a művelők 
kiszántanak, igaz. Kötelezhetjük a tulajdonosokat az árkok kiásására. 
Ez a közterület tudja kiről van elnevezve?  Tudja ki volt az? Pártházat védett, mert oda 
vezényelték, és azért is meghalt volna, ha nem áll ott helyt. Neki az életét soha az életben 
visszaadni nem tudjuk. Nem azért hívjuk Kókai László térnek mert 56-os. 
Épp most beszéltünk róla, hogy szeretnénk az internet-használatot ingyenessé tenni.  
Szociális tüzelő: az Önkormányzat a szociális rendeletét kiegészítette az elmúlt év óta, hogy 
rászorultaknak évenkét tüzelőt ad, amely a segély keretét terheli, természetbeni juttatásként 
adjuk. 
Nekünk nincs szociális lakásunk, önkormányzati bérlakásunk van. 
A földet amit én látok az igaz, hogy nincs széttúrva, a közmunkások próbálták széttúrni, de 
megragadt a kapa meg az ásó, de lehet mellette közlekedni. Ön volt közmunkás, de nekünk az 
is nagy bajunk, hogy nem kapunk három közmunkáshoz egy vezetőt, de lehet, hogy három 
közmunkáshoz három vezető is kéne. Azok kerülnek be a közmunkába, akiket a munkaügyi 
központ kiközvetít. 
A külterületi adóval kapcsolatosan megértem. Részben önnek is, részben Lajosnak is igazat 
adok, nyújtson be egy kérelmet, és akkor meg hányjuk-vetjük, mi az, amit még 
elfogadhatónak tart, vagy a család kifizethetőnek tart. 
Tervezzük, hogy piacot hozunk létre, és ha ön ebben támogat, annak örülök. 
A tehetséggondozást nem támogatjuk, a Bursa Hungárica programban legalábbis nem 
veszünk részt. Emberségből, akit tudunk, támogatunk, segítünk. 
Ha sérelem ér minket, a közbiztonságot kifogásoljuk, ha nem ér sérelem minket, akkor 
elfogadjuk. 
Gyalogosátjáró nincs felfestve, gondolom a felkészülés során áttekintette mennyibe kerül egy 
gyalogos átjáró felfestése. Közel 1,5 Millió forintba, a megfelelő műszaki előírásokkal. 
Helyi közösségi közlekedés biztosítása. Minden évben elmegyek a Volánhoz, nem csak én, a 
jászság összes polgármestere, és kérjük a buszt. Postán küldtek ki felmérést, senki nem küldte 
vissza. Egy céget nem lehet kötelezni arra, ami neki nem gazdaságos, akkor is valósítsa meg. 
Iparűzési adót a Newergies Kft fizet, eddig is fizetett. Bármikor működőképes. Több millió 
forint adót fizet. A sportpálya kapcsán érintett telkek tulajdonosai be voltak hívva, és 
egyenként nyilatkoztak hogy elfogadják a helyzetet. A lakosságban pedig bízom, hogy 
elfogadja, mert nem károsul semmiben. 
Én annak örülök, hogy a választások előtt a vöröskereszt a képviselő úr támogatásával 
árusított. A vöröskeresztnek biztos nincs kereskedelmi tevékenységi engedélye. 
Azzal Fellner Úr egyet értek, hogy a tisztelet egymás iránt fontos. Azzal, hogy lezárták az 
ügyedet, azzal be van bizonyítva, hogy nem te voltál, és nem is a másik. Arra kérem a 
többieket, hogy nyitott szemmel járjanak, és figyeljünk egymásra.  
Kóté Úr, az igaz hogy nem régen lakik itt, de az önkormányzat a maga módján igyekszik 
minden segítséget megadni. A segítséget megpróbáltuk megadni, és folyamatban van az ügye. 
Bordás Úr, én teljesen elfogadom hogy a közhírléssel bajunk van, próbálunk rajta változtatni. 
Elismerem, hogy ez nagy probléma. 
A sportpálya bérbe lett adva, nem adhatjuk el, a vagyonmérleg része, részben forgalomképes 
terület. 20 évre van bérbe adva, erről a testület döntött, nem csak én és a Newergies vezetője. 
Azért mert így továbbra is megmarad a lehetőség, hogy a fiatalok sportoljanak, ha lesznek. 
 





 
Tisztelt megjelentek! Kedves Vendégeink! 
 
  Elsődleges ellátási feladat Jászágón a közoktatás, az óvodai, iskolai nevelés biztosítása. A 
lakosságszám, benne a gyermeklétszám csökkenése miatt a legnehezebb feladat, amely 
lényegesen befolyásolja a település népességmegtartó erejét. Minden erőnkkel a megtartására 
kell törekednünk! Hiszem azt, hogy Jászágón tanítani, nevelni érdem, és érdemes.  
  Másik kiemelt terület az egészségügyi ellátás, benne a háziorvosi, védőnői, iskola 
egészségügyi szolgálat, gyermekorvosi szolgálat, kiegészítve az éjszakai és hétvégi 
egészségügyi ügyeleti ellátással. 
  Az alapfeladatok közé tartoznak a szociális ellátások, a családsegítés, jelzőrendszeres és 
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat, idősek ellátása, 
gyermekjóléti szolgálat, ifjúságvédelem.  
  Nagy területet ölel fel a közszolgáltatás, az intézmények fenntartása. A költségvetés jelentős 
hányadát igényli a temető fenntartása, a közvilágítás és egyéb közüzemi díjak fizetése. 
  Az önkormányzatnak környezetvédelmi feladatai is vannak: az intézményes 
szemétszállítás, a felhagyott szeméttelep fenntartása, a szennyvíz kezelése, a zöld területek 
gondozása, a parlagfű irtása, stb. 
  Az alapfeladatok között kiemelt, át nem ruházható feladat a katasztrófa védelem, a 
polgári védelem működtetése.  
  Egy település alapfeladatainak megoldásához feltétlenül hozzátartozik a gazdálkodás, ami 
igen nehéz, hiszen a lakosság létszámához igazodnak a normatívák.  
 

Feltétlenül szeretném tájékoztatni a jelenlévőket és Önökön keresztül a község 
lakosságát arról, hogy a hivatal átvételére nem került sor, ezért költségvetési illetve 
vagyonmérleg nem készült. Azonban a félévet lezárta testület, amelyet rendeletében 
meghatározott.  
 
Jászágó Község Önkormányzata 2014-ben 16 alkalommal ülésezett, melyből 5 soros ülés volt, 
11 pedig soron-kívüli.  A tervezett ülések száma 10 volt, azonban a sok változás gyakran a 
soronkívüliséget tette szükségessé. Az ülésekről jegyzőkönyvek és hangfelvételek készültek, 
valamint a jegyzőkönyveket a képviselők aláírásukkal hitelesítették. 4 esetben zárt ülés volt, 
tehát összesen 20 alkalommal tartott ülést a testület, illetve megtartotta a falugyűlést is.  
 
Az Önkormányzat 11 rendeletet alkotott, és 85 határozatot hozott eddig. A Testület munkáját 
nehezítette az átszervezésekkel kapcsolatos változások, valamint a többszöri választások is. A 
testület tagjai kevés eltéréstől eltekintve, szinte csak betegség esetén hiányoztak az ülésről. A 
testületi ülés minden esetben határozatképes volt, tehát a képviselők komolyan veszik a 
munkájukat. Testületünkben pénzügyi, környezetvédelmi és szociális tanácsnok működik. Az 
általuk képviselt területeken mindig külön egyeztetés történt és történik. 
 
Főbb rendeleteink: 
 
2014. évi költségvetés meghatározása 
2013. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása. 
Megalkottuk a Jászágó Község Önkormányzati Testületének Szervezeti Működési 
Szabályzatát,  
Rendeletet alkottunk a felnőtt korúakra vonatkozó szociális rendelet módosítását, 
kiegészítettük a tüzelő segéllyel. 
Módosítottuk a temetőről és a temetkezésről szóló rendeletünket. 



Rendeletet alkottunk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásáról. 
Rendeletben határoztuk meg az intézményeinkben fizetendő térítési díjakat.  
Egységes szerkezetbe foglaltuk a szociális segélyezés rendszerét.  
Meghatároztuk a magánszemélyek kommunális adójának mértékét. 
 
 
Főbb határozataink: 
Csatlakozás a Megyei Parlagfű Alaphoz,  
Iskola vagyonkezelési szerződésének elfogadása,  
Óvodai társulás létrehozásának módosítása, 
Különböző gazdasági egységekkel történő együttműködés támogatása,  
Gyermekjóléti és szociális ellátások meghatározása, működési engedélyek biztosítása, 
Települési rendezvények meghatározása, 
Közösségi közlekedéssel kapcsolatos tennivalók bonyolítása, 
A Jászsági Többcélú Társulás megszüntetésével kapcsolatot eljárások elfogadása, 
Bűnügyi, közbiztonsági beszámolók elfogadása, 
Falunapi rendezvényekkel kapcsolatos határozatok,  
Félévi, háromnegyedévi költségvetési módosítások elfogadása,  
Önkormányzati működést segítő pályázatok meghatározása, elfogadása, 
Könyvtárhasználati program elfogadása, 
Idősek karácsonyának bonyolítása, stb.  
 
Természetesen az Önkormányzatunk még sok más feladattal is foglalkozott.  
A költségvetésünk kevesebb lett, mint a korábbi években, az elvont feladatok miatt. 
 
2014. évi költségvetésünket eredetileg 63750 ezer forintban terveztük. Többször 
módosítottuk, hiszen mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot különböző tényezők 
befolyásolták.  
Költségvetési koncepció 2015-re még nem készült, hiszen a parlament még tegnap fogadta el 
a saját költségvetését.  
 
Bevételeinket befolyásolták, növelték a pályázatból származó összegek, a telek értékesítése.  
 
Kiadásunkat is befolyásolták különböző tényezők, mégpedig növelték a kiadásainkat, a nyári 
gyermekétkeztetési normatívák kiegészítése, a különböző előre nem látható kifizetések 
növekedése, például: a gépjármú adó bevételünknek 60%-át befizetjük az államnak, mely az 
elmúlt évben 2 000 850 forint volt. A mértéke jelenleg sem változott. Sajnálattal vettük 
tudomásul, hogy a melléképületbe betörtek, s nagyértékű eszközöket eltulajdonítottak, melyet 
csak részben tudtunk pótolni. 
Jászágó Község Önkormányzatának 2013-ban nem volt adósságrendezése! 
 
A választás napján 14 914 475.- Ft volt a folyószámlánkon rendelkezésre álló összeg.  
 
Tisztelt Megjelentek! 
 
2014-re rögzített feladatainkra bevételi és kiadási előirányzata jelenleg 68715 ezer forint.  
Az önkormányzati munkát nehezítette a sok változás átvezetése, április 30-ig mindenkinek 
könyvelési programot kellett váltania, sok volt a módosítás, mert minden új előírás betartása 
nehézkes, sok határidő módosítással járt. Ebben az évben már a közös önkormányzati hivatal 
normatívája a székhely településre érkezett.  



Természetesen a bevételi oldal kiegészül a pályázaton nyert összegekkel, a kiadási oldal pedig 
a meghatározott célok megvalósításának költségeivel.  
 
A legnagyobb volumenű nyertes pályázat a közfoglalkoztatás, amely jelenleg is tart. Egyéb 
nyertes pályázataink a parlagfüves, a közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő pályázat, 
nyári gyermekélelmezési pályázat. Második évében tart a Megyei Verseghy Könyvtárral 
közösen nyert pályázat. Ugyancsak folyamatban lévő pályázatok vannak az óvodai és iskolai 
nevelés területén, melyek kezelése az adott társulások székhelyén történik.  
 
Pályázatot nyújtottunk be a konyha és az óvoda nyílászáróinak felújítására, cseréjére 2014. 
februárban. A pályázat az első elbírálási körben nem nyert, most a második körös elbírálás 
alatt sem nyert.  
 
Az óvoda ablakainak cseréjét azonban mindenképpen meg kellett oldani, hiszen a nyílászárók 
javításának költsége szinte több mint a csere. A költségvetési rendeletünkben erről 
határoztunk.  
Állagmegőrző javításokat máshol is kellett végeztetnünk, valamint az óvodától a templomig 
új járdát építettünk.  
 
Másik nagy feladatunk a szennyvízzel kapcsolatos. Az uniós döntés értelmében a 2000 LE 
alatti, 500 LE feletti települések 2015 december 31-ig kapnak felmentést a szennyvízkezelés 
megoldására. Ezután az időpont után, vélhetően kötelező megoldásokat írnak elő. 
2015. májusától fokozatosan lejárnak a lakossági elő-takarékosságok, melyek alapot adnak a 
feladat megoldások megkezdésére.  
Korábban is foglalkoztunk vele, Jászfényszaru város ebben partner is volt, azonban mivel 
nem tartozunk az aglomerációs körzetéhez, így nem kaptunk a minisztériumtól engedélyt a 
csatlakozásra.  
Mivel az uniós előírások Jászágó község lakosságát is érintik, ezért új lehetőségeket 
kerestünk. A minisztérium egyedi elbírálás alá vonta a helyzetünket, nem jelölte ki, hogy 
kihez csatlakozzunk, csak azt, hogy találjunk már működő tisztítót, amihez csatlakozni 
tudunk. Így kaphatunk engedélyt a munkák elkezdéséhez, amely az engedélyek beszerzésével 
kezdődik.  
 
Előzetes egyeztetés alapján vélhetően a jászberényi tisztítóhoz tudunk csatlakozni, 
személyesen is bejártuk a területet. Most a választás után tudunk érdemben tárgyalni.  
Mindezekre figyelemmel kérem a lakosságot, hogy folytassák a takarékoskodást, vagy akinek 
nincsen, próbáljunk megoldást keresni, akár közösen is.  
Az önkormányzatnak a jövőt illetően sem lesz könnyebb, egyszerűbb a dolga, hiszen 
növekszik a lakosság terhe. Újabb változások várhatóak.  
 
Ennyiben kívántam tájékoztatást adni, köszönöm, hogy meghallgattak. 
Jászágó, 2014. december 12. 
 
        Mozsár Lászlóné 
          polgármester 


