JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2018. január 25-én
14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Deli Jánosné
Dr. Hajagos-Tóth Sándor
Tóthné Frank Anikó

Jászszentlászló polgármestere Társulási Tanács elnöke
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Péntek Rita
SZLAK intézményvezető
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés
határozatképes, 4 fő megjelent a megjelenés 67%.
Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását.
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – 4 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1. Szent László Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának jóváhagyása.
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Nagy András társulási tanács elnöke
2. A Szent László Óvoda és Bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartási rendje
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Nagy András társulási tanács elnöke
3. Egyebek
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1. Napirendi pont
Szent László Alapszolgáltatási
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)

Központ

Szakmai

Programjának

Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztés anyagát valamennyi társulási
tanácstag kézhez kapta. Kérte a társulási tanács tagokat tegyék fel kérdéseiket.
Deli Jánosné - társulási tanács tagja - az intézmény működése elismerésre méltó. A
bővítés kérdését meg kell fontolni, nagyon nagy igény van a bentlakásos otthon működésére.
Nagy András - társulási tanács elnöke - az intézmény bővítésére valóban nagy igény
lenne, hiszen várólista van már évek óta. A pénzügyi forrását csak pályázat útján látja
biztosítottnak. Sajnos a szakemberek elvándorlása és pálya elhagyása miatt is nagyon
komoly gondokkal küzd a szociális ágazat. Nem csak ennek az intézménynek a problémája,
hogy nehéz megfelelő végzettségű alkalmazottat találni. Folyamatosan vizsgálják a
lehetőségét az intézmény bővítésének.
A Szent László Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjáról szóló előterjesztés
jóváhagyását javasolja.
Jászszentlászló - Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa - 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
1/2018. (I. 25.) T.T határozat
Szent László Alapszolgáltatási Központ
Szakmai Programjának jóváhagyása

Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása a
határozat mellékletében szereplő Szent László Alapszolgáltatási
Központ Szakmai programját jóváhagyja.
Felelős: Nagy András társulási tanács elnöke
Péntek Rita SZLAK intézményvezető
Határidő: Folyamatos
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2.

Napirendi pont
A Szent László Óvoda és Bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartási rendje.
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester – az írásos előterjesztés anyagát valamennyi társulási
tanácstag kézhez kapta. A nyári zárva tartás rendjét 2018. július 2. és július 20. közötti
időszakban javasolja meghatározni.
Jászszentlászló - Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa - 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
2/2018. (I. 25.) T.T határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde
2018. évi nyári zárva tartási rendje
Hat ározat
1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása az általa
fenntartott Szent László Óvoda és Bölcsőde 2018. évi nyári zárva
tartásának rendjét az alábbi időpontban határozza meg:
2018. július 2. -2018. július 20. napjáig zárva.
2. A Társulási Tanács felhívja az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva
tartásról a szülőket tájékoztassa.
Felelős: Nagy András társulás elnöke
Csuri Ferencné intézményvezető
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Egyebek.
Nagy András Társulási Tanács elnöke, mivel több hozzászólás nem volt, az ülést
berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Valentovics Beáta
munkaszervezet vezető
jegyző

3

