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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

Készült:                     Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                                   2019. december 12-én tartott közmeghallgatásán. 
                                    
 
Az ülés helye:            Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, 16:00 óra 
                                    /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ 
 
Jelen vannak:           Mozsár Lászlóné polgármester 
                                   Barta Ferenc alpolgármester 
                                   Bobálné Mészáros Szabina képviselő 
                                   Bordás Judit képviselő 
                                   Dobos Gergely képviselő 
                                                                       
                                 
                                   Dr. Kundrák István jegyző 
                                   Kasza Gabriella Etelka jegyzőkönyvvezető 
                                    
                      
                                   Bordás Tibor ÖTE Jászágó elnöke  
                                   Terenyi Imre rendőrőrnagy  
                                   Csikósné Kovács Margit védőnő 
                                   Dobos Sándor lakos 
                                   Csikós Alajos dolgozó 
                                   Szántóné Lőrincz Piroska polgárőr parancsnok 
                                   Major József lakos 
                                   Modé János lakos 
                                   Éliásné Dobos Judit dolgozó 
                                   Nagy Tímea dolgozó 
                                   Gulyás Dóra konyha vezető 
                                   Nemoda Béláné lakos 
                                   Barta Ferencné lakos  
                                   Peredi Beatrix dolgozó 
                                                                       
                                    

                                                                  

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 napirendre a meghívó szerint tesz javaslatot. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Dobos Gergely képviselőt javasolta. – A jegyzőkönyvvezetés módját, amely írásban és 
hangrögzítéssel történik. – A jegyzőkönyvet Kasza Gabriella Etelka vezeti.  
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Mozsár Lászlóné polgármester: Kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzott 
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     
        A Képviselő-testület 2019. évi munkájáról beszámoló és értékelése 
        Előadó: Mozsár Lászlóné polgármester     
  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a 
következő határozatot: 

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2019. (XII.12.) határozata 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 12-i 
közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról 

         
  I./   napirend  

        A Képviselő-testület 2019. évi munkájáról beszámoló és értékelése 

        Előadó: Mozsár Lászlóné polgármester   

    

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: 

Tárgy:              A Képviselő-testület 2019. évi munkájáról beszámoló és értékelése 
 
Előadó:            Mozsár Lászlóné polgármester 

/Írásos anyag csatolva/ 
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Mozsár Lászlóné polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket! Engedjék meg, 
hogy a Jászberényi Rendőrkapitány Úr képviseletében megjelent Terenyei Imre rendőrőrnagy 
Urat köszöntsem, és bemutassam. Az utóbbi időben mindkét helyen változás történt. Dr. Nagy 
Ernő alezredes Úr az új kapitány, Terenyei Imre rendőrőrnagy pedig a Jászárokszállási 
Rendőrőrs megbízott vezetője. Továbbá köszöntöm körünkben megjelent civil szervezetek 
vezetőit, köszöntöm a választási bizottság jelenlévő tagjait, és ezúton köszönöm munkájukat 
is. A mai közmeghallgatásnak egyetlen napirendi pontja van, a Képviselő-testület 
beszámolója az elvégzett munkáról. /Felolvassa a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról 
szóló beszámolót és értékelést./ Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Barta Ferenc alpolgármester: Az első szavam a lakosság felé a köszönet. Szeretném 
megköszönni a testület nevében, és Önökön keresztül a falunak tolmácsolva azt a bizalmat, 
amit kaptunk. A Polgármester Asszony és a Jegyző Úr egy fiatal kis csapatot kapott maga 
mellé. Mi szeretnénk ezzel a bizalommal élni, és továbbra is azokat a dolgokat, amit a régi 
testület véghez vitt, és jól működött, azokat tovább víve, és egy fiatalos szellemmel újabb 
dolgokat előterjesztve azt a célt szolgálni, hogy aki itt Jászágón él és lakik, az elmondhassa 
számíthat az önkormányzatra, és hogy mi is számíthatunk a lakosokra. Köszönjük szépen a 
bizalmat. 
 
Mozsár Lászlóné polgármester: Van-e még kérdése, véleménye valakinek? /Kérdés nem 
hangzott el./ Kérem, hogy aki a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról szóló beszámolóval 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 

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

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2019. (XII.12.) határozata 
a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
Jászágó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Képviselő-testület 2019. évi munkájáról szóló beszámolót és értékelést.    
  
 
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 
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További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Mozsár Lászlóné                                  Dr. Kundrák István 
  polgármester                                             jegyző 
 
 

Dobos Gergely 
jegyzőkönyv hitelesítő 
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1.  melléklet 

Tisztelt megjelentek! Kedves Vendégeink! 
 
„Az élet sötétség, ha nincsen akarat. S minden akarat vak, ha nincs 
tudás. S minden tudás hiábavaló, ha nincsen munka. S minden munka 
üres, ha nincs benne szeretet.” …(Kahil Gibron) Mi akarattal, de 
világosan, a legjobb tudásunk szerint végeztük a munkánkat, amelyet 
mindig a szeretet, a tisztelet vezényelt. 
Így szeretnénk dolgozni a jövőben is! 
 
  Elsődleges ellátási feladat Jászágón is, mint minden településen a 
közoktatás, az óvodai, iskolai nevelés biztosítása. A lakosságszám, 
benne az alacsony gyermeklétszám miatt a KLIK döntése alapján a 
hetedik és nyolcadik osztály továbbra is bejár Jászberénybe.   
Az önkormányzatunk önállóan látja el az óvodai nevelést. Ezt a 
feladatot önálló intézményi keretek között, de nem önálló 
gazdálkodással biztosítjuk. 
Ellátjuk a közművelődési feladatokat, működtetjük a művelődési házat 
és könyvtárat. 
. A gyermekélelmezést, valamint a szociális étkeztetést kiszolgáló 
konyha is önálló intézmény, a vonatkozó rendeletek értelmében, de 
nem önállóan gazdálkodó intézmény.  
 
  Másik kiemelt terület az egészségügyi ellátás, benne a háziorvosi, 
védőnői, iskola egészségügyi szolgálat, gyermekorvosi szolgálat, 
kiegészítve a készenléti, az éjszakai és hétvégi egészségügyi 
ügyeleti ellátással. A hétvégi ügyelet finanszírozása is változott, 
költsége emelkedett, és most is emelést jelzett előre a szolgálat, mivel 
igen kevés helyi háziorvos vesz részt az éjszakai ügyeletben, ezért 
távolabbról kell a szakorvosi ellátást biztosítani, és ez drágítja az 
ellátást. Az ügyeleti régió igyekszik minél több települést bevonni az 
ellátásba, ezzel is csökkentve a költségeket.  
  
 Az alapfeladatok közé tartoznak a szociális ellátások, a 
családsegítés, a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, 
tanyagondnoki szolgálat, idősek ellátása. Az alapellátáson belül 
egységes feladatként kezeli a törvény a családsegítést, valamint a 
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gyermekjóléti szolgálatot, amelyet társulási formában látunk el. Ebben 
a kérdésben nem volt döntési lehetőségünk.  
  Nagy területet ölel fel a közszolgáltatás, az intézmények fenntartása. 
A költségvetés jelentős hányadát igényli a temető fenntartása, az 
ivóvíz ellátás, bár ezt a Tiszamenti Regionális Vízművek üzemelteti, 
közterületek fenntartása, közvilágítás és egyéb közüzemi díjak 
fizetése. Ebben az évben is kiemelkedően magas a közkifolyók 
költsége, mivel minden közkifolyóra havi 5 köbméter fogyasztást 
számláz a TRV. Zrt. Közel fél millió forintot tesz ki. Ugyanakkor a 
vízminőség ellenőrzésekor a közkifolyókról vett minta szinte minden 
esetben rossz, mert alig van rajta fogyasztás, pang benne a víz.  
 
  Az önkormányzatnak környezetvédelmi feladatai is vannak: az 
intézményes szemétszállítás, 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.  
Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy az előző évi 
költségvetést 2018. évi költségvetést 2019. május 28-i testületi 
döntéssel tudtuk lezárni, ekkor fogadtuk el a zárszámadást. 
 
Jászágó Községi Önkormányzat 2019-ben 
2019. évi rendkívüli nyílt ülések száma:      15 
2019. évi rendkívüli zárt ülések száma:         4 
2019. évi soros ülések száma:                          5 
 
Összesen: 24 ülést tartottunk. 
 
2019. évi határozatok száma:                       90 
2019. évi rendeletek száma:                           8 
 
2019. évi rendeletek: 
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1/2019. (II.15.) Ör.  A szociális igazgatás és a szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló   

                    11/2015. (VII.16.) rendelet módosításáról 
 

2/2019. (III.15.) Ör. Jászágó Község Önkormányzatának rendelete 
az önkormányzat 
                                  2019.  évi költségvetéséről 
 
3/2019. (III.27.) Ör.  Jászágó Község Önkormányzatának 
rendelete a közterületek  
                                    rendeltetéstől eltérő használatáról 
 
4/2019. (III.27.) Ör.  Jászágó Község vagyonáról és 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
                                   3/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
5/2019.(V.28.) Ör.    az Önkormányzat  2018. évi költségvetésről 
szóló 2/2018. (III.13.)  
                                  rendelet módosításáról 
 
6/2019.(V.28.) Ör..  a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
 
7/2019.(XII.12.) 2019. évi költségvetési 2/2019. (III.15)Ör. 
módosítása. 
8/2019. (XII.12) Temető rendelet módosításáról.   
                       
2019. évi nyílt ülés határozatok:  
 
1/2019.(I.22.)    
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 

22-i  
rendkívüli ülés napirendjének elfogadásáról 
 
2/2019.(I.22.) 
2019. évi munkatervéről Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 
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3/2019.(I.22.)   
2019. évi közművelődési tervről 
 
4/2019.(I.22.)   
Jászágó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról 
 
5/2019.(I.22.)   
Pályázat Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igénylésére a 
Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 
foglalkoztatott köztisztviselők illetményalap emelésére  
 
6/2019.(I.22.) 
a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 
hatáskörében lévő két gazdasági társaság egyesüléséről  
 
7/2019.(I.22.) 
az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. kiegészítő finanszírozásáról 
 
8/2019.(I.22.) 
Jászágó Község Polgárőr Egyesületének irodahelység és 
címerhasználatáról 
 
9/2019.(II.14.) 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 

14-i ülés 
napirendjének elfogadásáról 
 
10/2019.(II.14.) 
a Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
költségvetéséről 
 
11/2019.(II.14.) 
Jászágó Községi Önkormányzat Védőnői Szolgálatának 2018. évi 

munkájáról 
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12/2019.(II.14.) 
Jászágó Község Önkormányzatának Egészségterve 
 
13/2019.(II.14.) 
a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelméről 
 
14/2019.(II.14.) 
 a Jászárokszállás-Jászágó közötti közút állapotáról 
 
15/2019.(III.14.) 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 

14-i  ülés napirendjének 
elfogadásáról 
 
 
16/2019.(III.14.)  a Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi 

identitás erősítése” című pályázaton való 
részvételről 

17/2019.(III.14.) 
közterület-használati díj megállapításáról 
 
18/2019.(III.14.) 
a Jászsági Szociális Szolgáltatónak nyújtott hozzájárulás 
módosításáról 
 
19/2019.(III.14.) 
a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyagok beszerzésére 
vonatkozó ajánlatokról 
 
20/2019.(III.27.) 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 

27-i  ülés napirendjének 
elfogadásáról 
 
21/2019.(III.27.)    
Jászágó Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési Koncepciójáról 
 
22/2019.(III.27.) 
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a Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai 
Tagintézményének átszervezéséről 
 
 
23/2019.(IV.16.) 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 

16-i ülés napirendjének 
elfogadásáról 
 
24/2019.(IV.16.) 
a Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságának az 

önkormányzatok rendkívüli 
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 
 
25/2019.(IV.29.) 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 

29-i ülés napirendjének 
elfogadásáról 
 
26/2019.(IV.29.) 
a két ülés között végzett munka beszámoló elfogadásáról 
 
27/2019.(IV.29.) 
Jászárokszállás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi 
tevékenységéről 
 
28/2019.(IV.29.) 
Jászágó Községi Önkormányzat Konyhája 2018. évi beszámolójáról 
 
29/2019.(IV.29.) 
Jászágó Községi Önkormányzat Óvodájának 2019-2020. évi 
beiskolázási tervéről 
 
30/2019.(IV.29.) 
Jászágó Községi Önkormányzat Óvodájának nyári nyitva tartásáról 
                         
34/2019.(V.28.) 
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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 
28-i ülés napirendjének 

elfogadásáról 
 
35/2019.(V.28.) 
Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 
költségvetéséről 
 
36/2019.(V.28.) 
Jászberényi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolójának 
elfogadásáról Jászágó település vonatkozásában 
 
37/2019.(V.28.) 
pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására 
 
38/2019.(V.28.) 
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 
39/2019.(V.28.) 
a helyi óvodai és iskolai Szülői Szervezetek támogatásáról 
 
40/2019.(V.28.) 
a Jászágó Község Polgárőr Egyesületének helyiség iránti kérelméről 
 
41/2019.(VI.27.) 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 
27-i ülés napirendjének elfogadásáról 
 
42/2019.(VI.27.) 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

benyújtott 449574 azonosító 
számú pályázattal kapcsolatos határozat visszavonásáról 
 
43/2019.(VI.27.) 
Magyar Falu Program keretében pályázat benyújtása Jászágó Községi 
Önkormányzat Óvodájának felújítására 
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44/2019.(VII.30.) 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 
30-i ülés napirendjének elfogadásáról 
 
45/2019.(VII.30.)    
a két ülés között végzett munka beszámoló elfogadásáról 
 
46/2019.(VII.30.) 
a 2019. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról 
 
47/2019.(VII.30.) 
a XXI. Falunapi programajánlatról 
 
53/2019. (VIII.8.) 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. 
augusztus 8-i ülés napirendjének elfogadásáról 
 
54/2019.(VIII.8.) 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése című, MFP-NHI/2019 kódszámú pályázat – A 
jászágói Művelődési Ház, tető és csapadékcsatorna felújítás című – 
3005025166 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó felújítási 
feladatok ellátására érkezett Fortis Partner Kft. árajánlatának 
elfogadásáról 
 
55/2019.(VIII.8.) 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése című, MFP-NHI/2019 kódszámú pályázat – A 
jászágói Művelődési Ház, tető és csapadékcsatorna felújítás című – 
3005025166 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó műszaki 
ellenőri feladatok ellátására érkezett Szlávik és Kolláth Kft. 
árajánlatának elfogadásáról 
 
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. 
augusztus 27-i ülés napirendjének elfogadásáról 
 
57/2019. (VIII.27.) 
a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
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58/2019. (VIII.27.) 
pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében 
„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása” című MFP-
KKE/2019 kódszámú alprogramra 
 

Nyilván az új testület megalakításával kapcsolatos határozatok 
születtek meg a választások óta.  
 

Természetesen az Önkormányzatunk még sok más feladattal is 
foglalkozott.  
2018. évi költségvetésünket eredetileg 102 771 487 forintban 
terveztük. Többször módosítottuk, hiszen mind a bevételi, mind a 
kiadási előirányzatot különböző tényezők befolyásolták, így 
172 312 798 forintra változott. A végleges költségvetés 2018-ban  
181 336 736.- forinttal zárult. 
 
Bevételeinket befolyásolták, növelték a normatíva kiegészítésből és a 
pályázatból származó összegek: 

 
 

Jászágó Községi Önkormányzat Pályázatok 2019. 
 
Épületenergetikai beruházás Jászágó Községben 

Magyar Faluprogram: Művelődési ház                          21 271 987.- 

START 

JN-02M/01/006464-1/2018                                                  7 121 092,- 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 

JN-02M/01/006490-1/2018                                                     885 844,- 

JN-02M/01/018315-2/2018                                                  1 127 440,- 
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Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 

EFOP-1.1.1-15-2015-00001                                               950 000,- 

 

Kistelepülési önkormányzatok alacsony 

összegű fejlesztéseinek támogatása                               1 250 000,- 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása                                                14 570 831,- 

 

Helyi identitás és kohézió erősítése 

TOP-5.3.1-JN1-2017-00005                                           1 953 650,- 

Rendkívüli önkormányzati támogatás:       350 000,- 

Diákmunka támogatás:                 260 000,- 

Helyi identitás erősítése a Jászságban        1 968 000.- 

Őszi forgatag Jászágón       1 228 000.- 

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, 

szolgáltatási portfóliójuk bővítése                                              
          2 500 000,- 

 ÖSSZESEN:                                                               52 936 804.- 

  Magyar Faluprogram: Útfejlesztés   3231 sz.      673 000 000.-                                    

 

                                                                               Router 
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                                                                               Beltéri, kültéri wifi 
AP 
                                                                               3 db HP Notebook 
                                                                               2 db Alcatel 
Mobiltelefon 
                                                                               1 db Epson projektor 
                                                                               1 db HP nyomtató 
                                                                               2 db Lenovo tablet 
                                                                               Rack szekrény 
                                                                               1 db Digitális Jóléti 
Program  
                                                                                homlokzatai tábla 
                                                                                           (kb. 
2 500 000,-) 

                        
 
Bevételeinket növelte a külső szervek, magánszemélyek 
támogatása, amely meghaladja a fél millió forintot.  
 
 
Kiadásunkat is befolyásolták különböző tényezők, különböző előre 
nem látható kifizetések növekedése. Befolyásolta a gépjármú adó, 
bevételünknek 60%-át befizetjük az államnak. Ugyancsak növelte a 
kiadásainkat, a nagymértékű iparűzési adó kiesés, mert megszűntek 
gazdasági egységek, a tagok eladták a földjeiket, az új tulajdonosok 
pedig nem adóznak. Jászágó Községi Önkormányzatnak 2018-ban 
sem volt adósságrendezése! 
 
Tisztelt Megjelentek! 
A közös önkormányzati hivatal normatívája a székhely településre 
érkezett. 
 
Az önkormányzati munkát nehezítette a sok változás átvezetése, sok 
volt a módosítás, mert minden új előírás betartása nehézkes, sok 
határidő módosítással jár. Elsősorban a teljes pénzügyi és adó 
könyvelési rendszerének megváltoztatása, majd az ezt követő iktatási 
rendszer, vagyon nyilvántartási rendszer megváltoztatása. A régi és az 
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új rendszerek között nincs átmenet. Nehezítette a feladatok 
megoldását, hogy folyamatos államkincstári ellenőrzés folyik. Nehéz 
a szükséges anyagot átadásra előkészíteni, hiszen annak külön 
nyilvántartása, másolása, érvényesítése történik.  
 
Már az új rendszerben dolgozunk 2017. január 1-től. A 
továbbképzések, és a napi munka megterhelő a dolgozók számára, s 
mellette fokozott hatósági ellenőrzések is zajlottak, szinte minden 
településen. 
  
2019-ben érkeztetett ügyiratok száma: 2289 db 
2019-ben intézkedést igénylő ügyiratok száma: 893 db főszámon, 
azonban van amelyik főszámnak 17 alszáma is van, ezért ez ennyi 
ügyintézést igényel. 
2019-ben iktatott számla: 1401 db 
2019-ben eddig 1681 db. emailben keresték a polgármestert. 
 
Úgy gondolom, hogy a településünkért a falu lakosságával és a 
testülettel dolgoztunk. Tőlünk telhetően a legjobb tudásunk szerint, a 
legjobb akaratunk szerint.  
 
Az önkormányzatnak a jövőt illetően sem lesz könnyebb, egyszerűbb 
a dolga.   
 
„…Nem vagyunk csillagok, csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud 
adni egyszerű embereknek.” 
Hát mi ezt a meleget szeretnénk adni mindenkinek. 
Köszönöm a munkatársaim és a képviselők kitartó munkáját. 
Ennyiben kívántam tájékoztatást adni, köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Jászágó, 2019. december 12. 
                                                                      Mozsár Lászlóné 
          polgármester 
 




