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Tisztelt megjelentek! Kedves Vendégeink! 
 
  Elsődleges ellátási feladat Jászágón is, mint minden településen 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.  
Az iskolai oktatás feladatát átvette az állam, azonban helyben történik. Az 
óvodai nevelést társulásban látja el az önkormányzat, Jászfelsőszentgyörgy 
székhellyel, s a másik társ Jászjákóhalma község. Az óvodai nevelésben is 
történt törvényi változás, ez év szeptember 1-től kötelező az óvodai ellátást 
három éves kortól biztosítani, mely alól a szülő sem kérhet felmentést.   
  Másik kiemelt terület az egészségügyi ellátás, benne a háziorvosi, védőnői, 
iskola egészségügyi szolgálat, gyermekorvosi szolgálat, kiegészítve az 
éjszakai és hétvégi egészségügyi ügyeleti ellátással. A hétvégi ügyelet 
finanszírozása is változik, költsége emelkedik, mivel igen kevés helyi háziorvos 
vesz az éjszakai ügyeletben részt, ezért távolabbról kell a szakorvosi ellátást 
biztosítani, és ez drágítja az ellátást. Az ügyeleti régió igyekszik minél több jász 
települést bevonni az ellátásba, ezzel is csökkentve a költségeket. Valószínű, 
hogy az önkormányzati hozzájárulás a következő évben már a duplája lesz a 
jelenleginek. 
  Az alapfeladatok közé tartoznak a szociális ellátások, a családsegítés, 
jelzőrendszeres és házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, tanyagondnoki 
szolgálat, idősek ellátása, gyermekjóléti szolgálat, ifjúságvédelem. Az 
alapellátáson belül egységes feladatként kezeli a törvény január 1-től a 
családsegítést, valamint a gyermekjóléti szolgálatot. Ezt Jászágó Község 
Önkormányzata eddig önállóan, mintaszerűen látta el. Most nagy 
valószínűséggel társulásban fogják ellátni, abban a társulásban, melyet a 
Jászfelsőszentgyörgyi Önkormányzat választ, ebben a kérdésben nincs döntési 
lehetőségünk.  
  Nagy területet ölel fel a közszolgáltatás, az intézmények fenntartása. A 
költségvetés jelentős hányadát igényli a temető fenntartása, az ivóvíz ellátás, a 
közterületek fenntartása, közvilágítás és egyéb közüzemi díjak fizetése. 
  Az önkormányzatnak környezetvédelmi feladatai is vannak: az intézményes 
szemétszállítás, a rekultivált szeméttelep fenntartása, melynek most folynak az 
utólagos átadási tárgyalásai,  szennyvíz kezelése, a zöld területek gondozása, a 
parlagfű irtása, stb. Sajnos a szennyvíz kezelésre pályázatot ebben az évben nem 
írtak ki, így a lejárt határidejű előtakarékossági megállapodásokat feloldottuk, s 
kiosztásra kerültek a megfelelő megtakarítások. 
  Az alapfeladatok között kiemelt, át nem ruházható feladat a katasztrófa 
védelem, a polgári védelem működtetése.  
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  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 költségvetési törvény is változott. A 2014-es 
év még nem került lezárásra, erre várhatóan már csak 2016-ban kerül sor. Ezért 
elfogadott végleges rendelete az önkormányzatunknak nincs. 
 
Jászágó Községi Önkormányzat 2015-ben eddig 13 alkalommal ülésezett, 
melyből 5 soros ülés volt, 8 pedig soron-kívüli volt.  A tervezett ülések száma 6 
volt, azonban a sok változás gyakran a soronkívüliséget tette szükségessé. Az 
ülésekről jegyzőkönyvek és hangfelvételek készültek, valamint a 
jegyzőkönyveket a képviselők aláírásukkal hitelesítették. 2 esetben zárt ülés 
volt, tehát összesen 15 alkalommal tartott ülést a testület.  
15 jegyzőkönyv készült összesen.  
 
Az Önkormányzat 15 rendeletet alkotott, és 77 határozatot hozott eddig. A 
Testület munkáját nehezítette az átszervezésekkel kapcsolatos változások. 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: 
 
2015. évi költségvetés meghatározása 
Rendelet született a kommunális és iparűzési adóról 
Megalkottuk a Területi Rendezési Terv Partnerségi Szabályzatát,  
Egységes szociális rendeletet alkottunk 
Módosítottuk a temetőről és a temetkezésről szóló rendeletünket. 
Rendeletet alkottunk a személyes gondoskodásról 
Rendeletben határoztuk meg az intézményeinkben fizetendő térítési díjakat.  
Rendeletben rögzítettük a filmforgatás szabályait.  
 
Főbb határozataink: 
Pénzügyi beszámolók elfogadása, (óvoda, közös hivatal, vízmű, szemétszállítás, 
társulás, stb.) 
Iskola vagyonkezelési szerződésének módosítása, megerősítése, 
2015. évi munkaterv meghatározása, 
Különböző gazdasági egységekkel történő együttműködés támogatása,  
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Gyermekjóléti és szociális ellátások meghatározása, működési engedélyek 
biztosítása, 
2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának elfogadása, 
Települési rendezvények meghatározása, 
Közösségi közlekedéssel kapcsolatos tennivalók bonyolítása, 
A Jászsági Többcélú Társulás megszüntetésével kapcsolatos eljárások 
elfogadása, elszámolás elfogadása, 
Bűnügyi, közbiztonsági beszámolók elfogadása, 
Falunapi rendezvényekkel kapcsolatos határozatok,  
Önkormányzati működést segítő pályázatok meghatározása, elfogadása, 
Idősek karácsonyának bonyolítása, stb.  
Különböző támogatások meghatározása, Madártani Intézet, Gyarokparti 
emlékhely kialakítása, 
Természetesen az Önkormányzatunk még sok más feladattal is foglalkozott.  
A költségvetésünk kevesebb lett, mint a korábbi években, az elvont feladatok 
miatt. 
 
2015. évi költségvetésünket eredetileg 63133 ezer forintban terveztük. Többször 
módosítottuk, hiszen mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot különböző 
tényezők befolyásolták. Jelenleg 72202 ezer forint, amely még mindig 
módosulni fog, hiszen 5 millió forintot most kaptuk meg a személygépkocsi 
pályázatra. 
Költségvetési koncepció 2016-ra még nem készült, hiszen még nem ismerjük a 
központi elvárásokat.  
 
Bevételeinket befolyásolták, növelték a pályázatból származó összegek:  
 
1.Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés 
biztosítása: 
 Támogatás: 227.040.-Ft 
 
2.Vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatás fejlesztésére igénybe 
vehető támogatás (MVH): 
Támogatási határozat azonosító:1713569732 
Támogatás: 5.000.000.-Ft 
Önerő:1.327.050,-Ft 
 
3.Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében, 2014.08.26-án 
benyújtott kifizetési kérelem (MVH) : 
Támogatási Határozat azonosítója: 1623111494 
Támogatás: 779.660.-Ft 
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4.Közfoglalkoztatás: 
 
1.JN-02M/01/24754-2/2014 
2014.09.01.-2014.10.31. 
Támogatás:447.456,-Ft 
Önerő:78.960,-Ft 
 
2.JN-02M/01/21896-1/2014 
2014.09.01.-2015.02.28. 
Támogatás:1.990.873,-Ft 
 
3.JN-02M/01/28685-1/2014 
2014.11.01.-2014.11.30. 
Támogatás:223.728,-Ft 
Önerő:39.480,-Ft 
 
4.JN-02M/01/243-2/2015 
2014.12.02.-2015.02.28. 
Támogatás:672.189,-Ft 
Önerő:118.621,-Ft 
 
 
5.JN-02M/01/212-2/2015 
2014.12.01.-2015.03.31. 
Támogatás:357.259,-Ft 
 
6. JN-02M/01/007125/2015 
2015.03.01.-2015.11.30. 
Támogatás:5.939.989,-Ft 
 
7. JN-02M/01/008356-1/2015 
2015.03.01.-2015.08.31. 
Támogatás:1.563.049,-Ft 
Önerő:158.037,-Ft 
 
8. JN-02M/01/14894-1/2015 
2015.06.01.-2015.08.31. 
Támogatás:310.986,-Ft 
Önerő:34.554,-Ft 
 
9. JN-02M/01/19579-1/2015 
2015.07.20.-2015.10.31. 
Támogatás:533.708,-Ft 
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5.Nyári diákmunka: 
1. JN-02M/01/17512-1/2015 
2015.07.01.-2015.08.31. 
Támogatás:200.026,-Ft 
 
2. JN-02M/01/18908-1/2015 
2015.08.01.-2015.08.31. 
Támogatás:100.013,-Ft 
 
Összes támogatás: 18 345 466.- Ft. 
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 1 929 748.- 
forint volt. A mértéke jelenleg sem változott. Jászágó Község 
Önkormányzatának 2014-ben nem volt adósságrendezése! 
 
 
Tisztelt Megjelentek! 
 
2015-re rögzített feladatainkra bevételi és kiadási előirányzata jelenleg 72 202 
ezer forint, ahogyan azt már korábban említettem.  
Az önkormányzati munkát nehezítette a sok változás átvezetése, sok volt a 
módosítás, mert minden új előírás betartása nehézkes, sok határidő módosítással 
járt. 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. Második helyen álló pályázatunk a tanyagondnoki szolgálat pályázatán 
nyert terepjáró személygépkocsi, amelyhez 5 millió forintot kaptunk. Most is 
tart a Megyei Verseghy Könyvtárral közösen nyert pályázat.  
 
Pályázatot nyújtottunk be a konyha nyílászáróinak felújítására, cseréjére 2015. 
februárban. A pályázat az első elbírálási körben nem nyert, most a második 
körös elbírálásra tették. Ugyancsak parkoló pályára került az útjavítási 
pályázatunk.  
Elbírálás alatt áll a művelődési ház felújítási programja, melyet a Megyei 
Önkormányzat fejlesztési tervéhez igazítva nyújtottunk be. Ugyancsak előzetes 
elbírálás előtt áll a jövő évi közfoglalkoztatási pályázatunk. 
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Pályázatot nyújtottunk be újabb közmunka programra, 1 652 993,- Ft, 810 321.- 
Ft, az új start munka pedig 10 079 989,- Ft értékű lesz, amennyiben elfogadja a 
Belügyminisztérium.  
Másik nagy feladatunk a szennyvízzel kapcsolatos. Az uniós döntés értelmében 
a 2000 LE alatti, 500 LE feletti települések 2015 december 31-ig kaptak 
felmentést a szennyvízkezelés megoldására. Ezután az időpont után, vélhetően 
kötelező megoldásokat írnak elő. 
2015. májusától fokozatosan lejártak a lakossági elő-takarékosságok, melyek 
pályázati kiírás hiányában kiosztásra kerültek.  
Mivel az uniós előírások Jászágó község lakosságát is érintik, ezért új 
lehetőségeket kell keresnünk.  
 
Saját erőből felújításra kerültek az óvoda nyilászárói, mivel a benyújtott 
pályázatunkat nem támogatták.  
 
Megújultak a közkifolyók, lezárásra kerültek a leszerelt kutak aknái.  
 
A köztemetőben elhelyezésre került egy újabb kolombárium, melyet az 
önkormányzat saját költségén a IUSTA szállításával helyezte el.  
 
Elhelyezésre kerültek a köztéri játszópark játékai, közösen a JÁSZFA 
közreműködésével és a NEWERGIES KFT. anyagi támogatásával. Kerékpár 
tárolók kerülnek kihelyezésre, valamint kültéri szeméttároló. Az alapítvány, az 
önkormányzat és az iskola diákjai segítségével fákat ültettünk.  
 
Megújultak a közúti közlekedési jelzőtáblák.  
 
Az önkormányzatnak a jövőt illetően sem lesz könnyebb, egyszerűbb a dolga. 
Jövőre újabb változások várhatóak.  
 
Ennyiben kívántam tájékoztatást adni, köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
 
Jászágó, 2015. november  09. 
 
        Mozsár Lászlóné sk. 
          polgármester 


