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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 22-

én 11 
00

 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.  

 

J e l e n  v a n n a k: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 

 

 Nagy András polgármester 

 

 Hajagos-Tóth István 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor  

 Mészáros László 

 Patyi Norbert 

 Sütőné Kővágó Margit 

 Tóthné Frank Anikó 

 képviselő (7 fő 100 %) 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: 

 

 Kurucsai László HVB. elnök 

 Fürdős Ferenc  Alapszolgáltatási Központ vezetője 

 dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó Járási Hivatalvezető helyettes 

 Csontos Máté Móricgát polgármestere 

 Valentovics Beáta jegyző 

 

Nagy András  – polgármester – köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés 

határozatképes, valamennyi képviselő megjelent.  

 

 Javasolja, hogy a napirendet meghívó szerint fogadják el: 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2014. évi önkormányzati 

választások eredményéről. 

Előadó: Kurucsai László HVB elnöke 

 

2. Önkormányzati képviselők eskütétele 

Előadó: Kurucsai László HVB elnöke 

 

3. Polgármester eskütétele 

Előadó: Kurucsai László HVB elnöke 
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4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

5. Bizottsági tagok megválasztása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

6. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

7. Jászszentlászló Községi Önkormányzat részéről Jászszentlászló-Móricgát 

Önkormányzatok Társulása társulási tanács tagjainak megválasztása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

8. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

tanács és felügyelő bizottsági tag delegálása 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

9. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácstag delegálása. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester 

 

10. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András polgármester  

 

 

1. Napirend 

 Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója, a 2014. évi önkormányzati

 választások eredményéről. 

 Előterjesztő: Kurucsai László Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 (Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András – polgármester - kérte a képviselőket, illetve a külsős bizottsági tag jelölteket, 

hogy amennyiben hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyüket érintő napirendek nyilvános 

ülésen kerüljenek megtárgyalásra, akkor nyilatkozzanak, és azt aláírásukkal hitelesítsék. Az 

aláírt nyilatkozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

Ezt követően felkérte Kurucsai Lászlót, hogy a 2014. október 12-i helyi képviselők és 

polgármester választás végleges eredményéről számoljon be. 

 

Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolóját  

- határozathozatal nélkül – tudomásul vette. 
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2. Napirend 
 Önkormányzati képviselők eskütétele. 

 Előterjesztő: Kurucsai László Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

Kurucsai László HVB. elnök felkérte a képviselőket, hogy az esküokmányon szereplő eskü 

szövegét mondják utána, majd az okmány aláírásával hitelesítsék azt.  

 

Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

3. Napirend 

 Polgármester eskütétele 

 Előadó: Kurucsai László Helyi Választási Bizottság Elnöke. 

 

Kurucsai László HVB. elnök felkérte a polgármestert, hogy az előírt esküt tegye le. 

Polgármester az esküt letette, és az esküokmány aláírásával igazolta. 

 

Az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

4. Napirend 

 Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

 Előadó: Nagy András polgármester 

 (szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester – örömének adott hangot, hogy a képviselő testület ilyen 

összetételben kezdheti meg a közös munkát. Reméli, hogy együtt, közös erővel 

munkálkodnak azon, hogy a település tovább fejlődjön, szépüljön. Meg kívánja őrizni a már 

meglévő előnyöket, és eredményeket, ugyanakkor úgy kíván dolgozni a testülettel együtt, 

hogy büszkén adhassák majd át a települést az utódoknak. Tervei szerint a képviselő-

testületen belül - a testületi munka minden területét lefedve – felosztják a feladatokat, minden 

képviselő úgy kap szerepet, ami a tudásához, ismereteihez legközelebb áll. 2013. évi 

megválasztását követően Patyi Norbert lett az alpolgármester, akivel remekül tudott együtt 

dolgozni, ezért javasolja továbbra is Ő töltse be ezt a tisztséget. 

 

Kéri képviselő társait, hogy támogassák az általa ajánlott személyt, és alpolgármesternek 

válasszák meg Patyi Norbertet, aki továbbra is társadalmi megbízatásban látja el feladatát.  

 

Patyi Norbert képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét bejelentve, nem 

vesz részt e napirend tárgyalásában. 

 

Nagy András – polgármester – felkérte a képviselő-testületet szavazzanak a személyes 

érintettség kérdésében. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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93/2014. (X. 22.) határozat 
Patyi Norbert képviselő  

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul veszi, hogy Patyi Norbert képviselő 

személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt az 

alpolgármesteri tisztség betöltéséről tartandó szavazásban. 

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szavazás 

lebonyolítására létre kell hozni egy szavazatszámláló bizottságot. 

 

Nagy András – polgármester – a Szavazatszámláló bizottság elnökének javasolja Tóthné 

Frank Anikót, a tagoknak Sütőné Kővágó Margitot, Hajagos-Tóth Istvánt.  

 

A Képviselő-testület értett a polgármester jelölésével, 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

94/2014.(X. 22.) határozat 

Szavazatszámláló bizottság létrehozása  

alpolgármester választásának lebonyolítására 

 

 

  H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

alpolgármester választás lebonyolítása céljából 

Szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek  

 

elnöke Tóthné Frank Anikó 

tagjai:  Sütőné Kővágó Margit 

  Hajagos-Tóth István 

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: Azonnal,  

 

Nagy András polgármester – a szavazás lebonyolítására 10 perc szünetet rendelt el. 

 

Szünet. 

 

Szavazatszámláló bizottság a titkos szavazást lebonyolította, amelyről a jegyzőkönyv készült. 

(Jegyzőkönyv melléklete)  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő, szszb elnöke - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 

a szavazás eredményeként a megválasztott alpolgármester: Patyi Norbert.   
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

95/2014.(X. 22.) határozat 

Alpolgármester megválasztása 

 

  H a t á r o z a t 

 

  Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - 

titkos szavazással –  

 

    P a t y i  N o r b e r t  

 

 társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta 2014. 

október 22. napjától a 2014-2019 közötti időszakra. 

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: Folyamatos 

 

 Alpolgármester eskütétele 

 

Nagy András polgármester felkérte az alpolgármestert, hogy az előírt esküt tegye le.  

 

Alpolgármester az esküt letette, és az esküokmány aláírásával igazolta. 

 

5. Napirend 

 Bizottsági tagok megválasztása.  

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 (szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester - tájékoztatta a képviselőket, hogy kettő bizottság működését 

tartja továbbra is indokoltnak. A szervezeti és működési szabályzatban rögzítettek alapján 

továbbra is a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Ügyrendi Bizottság fog működni.  

 

Javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 fős legyen, kettő fő képviselő és egy fő 

külsős tag vegyen részt a munkába. Javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

Sütőné Kővágó Margit képviselő legyen, a tagok pedig Hajagos-Tóth István képviselő, és 

Seres János külső tag.  

 

Sütőné Kővágó Margit képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét 

bejelentve, nem vesz részt e kérdés tárgyalásában. 

 

Nagy András – polgármester – felkérte a képviselő-testületet szavazzanak a személyes 

érintettségről.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2014. (X. 22.) határozat 
Sütőné Kővágó Margit képviselő  

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul veszi, hogy Sütőné Kővágó Margit 

képviselő személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt a bizottsági elnöki tisztség betöltéséről tartandó 

szavazásban. 

 

Hajagos-Tóth István képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét 

bejelentve, nem vesz részt e kérdés tárgyalásában. 

 

Nagy András – polgármester – felkérte a képviselő-testületet szavazzanak a személyes 

érintettségről.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2014. (X. 22.) határozat 
Hajagos-Tóth István képviselő  

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul veszi, hogy Hajagos-Tóth István 

képviselő személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt a bizottsági tagsági tisztség betöltéséről tartandó 

szavazásban. 

 

Nagy András- polgármester – a személyes érintettség kérdésének tisztázását követően 

javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Sütőné Kővágó Margit képviselő, a 

tagjai pedig Hajagos-Tóth István képviselő, és Seres János külső tag legyen. 
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A Képviselő-testület többi tagja egyet értett a polgármester javaslatával, 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2014.(X. 22.) határozat 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megválasztása 

 

 H a t á r o z a t 

 

  Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

  elnökének: Sütőné Kővágó Margit képviselőt 

 

  tagjának: Hajagos-Tóth István képviselőt 

    Seres János külső tagot  

 

  választotta 2014. október 22. napjától, a 2014-2019. közötti 

időszakra. 

 

  Felelős:    Nagy András polgármester 

  Határidő: Folyamatos 

 

Nagy András – polgármester – folytatva a napirend tárgyalását, az Ügyrendi Bizottság elnöki 

posztjára javasolja Tóthné Frank Anikó képviselőt, tagjainak Mészáros László képviselőt és 

Hideg Jenő István külsős tagot.  

 

Tóthné Frank Anikó képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét 

bejelentve, nem vesz részt e kérdés tárgyalásában. 

 

Nagy András – polgármester – felkérte a képviselő-testületet szavazzanak a személyes 

érintettségről.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

99/2014. (X. 22.) határozat 
Tóthné Frank Anikó képviselő  

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul veszi, hogy Tóthné Frank Anikó 

képviselő személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt a bizottsági elnöki tisztség betöltéséről tartandó 

szavazásban. 
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Mészáros László képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét bejelentve, 

nem vesz részt e kérdés tárgyalásában. 

 

Nagy András – polgármester – felkérte a képviselő-testületet szavazzanak a személyes 

érintettségről.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

100/2014. (X. 22.) határozat 
Mészáros László képviselő  

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul veszi, hogy Mészáros László 

képviselő személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt a bizottsági tagsági tisztség betöltéséről tartandó 

szavazásban. 

 

Nagy András- polgármester – a személyes érintettség kérdésének tisztázását követően 

javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke Tóthné Frank Anikó képviselő, a tagjai pedig 

Mészáros László képviselő, és Hideg Jenő István külső tag legyen. 

 

A Képviselő-testület többi tagja egyet értett a polgármester javaslatával, 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

101/2014.(X. 22.) határozat 

Ügyrendi Bizottság megválasztása 

 

 H a t á r o z a t 

 

  Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Ügyrendi Bizottság  

 

  elnökének: Tóthné Frank Anikó képviselőt 

 

  tagjának: Mészáros László képviselőt 

    Hideg Jenő István külső tagot  

 

  választotta 2014. október 22. napjától a 2014-2019. közötti 

időszakra. 

 

  Felelős:    Nagy András polgármester 

  Határidő: Folyamatos 
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6. Napirend 

 A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

felülvizsgálata szükséges. Jogszabály alapján a képviselő-testület meg kell tegye, vagy az 

alakuló ülésen, vagy az azt követő képviselő-testületi ülésen. A módosítás előkészítése 

folyamatban van. 

 

Nagy András – polgármester – javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel 

Valentovics Beáta jegyzőt, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatát készítse elő és a soron következő képviselő-testületi ülésen 

terjessze elő. 

 

A Képviselő-testület egyet értett a polgármester javaslatával, 7 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2014. (X. 22.) határozat 

Képviselő-testület és szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 felhatalmazza Valentovics Beáta jegyzőt, hogy a Képviselő-

 testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 

 felülvizsgálata ügyében a szükséges módosításokat készítse elő, 

 és terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

  Felelős:    Nagy András polgármester 

   Valentovics Beáta jegyző 

  Határidő: 2014. november 30.  

 

 

 

7. Napirend 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat részéről Jászszentlászló-Móricgát 

 Önkormányzatok Társulása társulási tanács tagjainak megválasztása 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 (Szóbeli előterjesztés)  

 

Nagy András – polgármester – a társulási tanács tagjainak mandátuma lejárt, mivel új 

képviselő-testületek alakultak újra delegálni kell a települések részéről. Javasolja – 

amennyiben a testület is támogatja - továbbra is saját személyét, valamint Dr. Hajagos-Tóth 

Sándor és Tóthné Frank Anikó képviselőket.  
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Dr Hajagos-Tóth Sándor képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét 

bejelentve, nem vesz részt e kérdés tárgyalásában. 

 

Nagy András – polgármester – felkérte a képviselő-testületet szavazzanak a személyes 

érintettségről.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

103/2014. (X. 22.) határozat 
Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő  

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Hajagos-Tóth Sándor 

képviselő személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt a társulási tanács tagi tisztség betöltéséről tartandó 

szavazásban. 

 

Tóthné Frank Anikó képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét 

bejelentve, nem vesz részt e kérdés tárgyalásában. 

 

Nagy András – polgármester – felkérte a képviselő-testületet szavazzanak a személyes 

érintettségről.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

104/2014. (X. 22.) határozat 
Tóthné Frank Anikó képviselő  

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul veszi, hogy Tóthné Frank Anikó 

képviselő személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt a társulási tanács tagi tisztség betöltéséről tartandó 

szavazásban. 

 

 

Nagy András polgármester elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét bejelentve, 

nem vesz részt e kérdés tárgyalásában. Felkérte a képviselő-testületet szavazzanak a 

személyes érintettségről.  
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2014. (X. 22.) határozat 
Nagy András polgármester 

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul veszi, hogy Nagy András polgármester 

személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

társulási tanács tagi tisztség betöltéséről tartandó 

szavazásban. 

 

Nagy András – Jászszentlászló polgármestere –az alábbi javaslatot tette a Társulási Tanács 

tagjaira vonatkozóan: 

 

1. Nagy András polgármester 

2. Dr. Hajagos Tóth Sándor képviselő 

3. Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2014.(X. 22.) határozat 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat részéről 

Társulási Tanács tagjának megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 

Jászszentlászló Móricgát Társulási Megállapodása alapján a Társulási 

Tanács tagjainak 2014. október 22. napjától megválasztotta  

Nagy András polgármestert 

Dr. Hajagos Tóth Sándor képviselőt 

Tóthné Frank Anikó képviselőt 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: Folyamatos 
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8. Napirend 

 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

 Tanács és felügyelő bizottsági tag delegálása 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek a témában 

tájékoztassa a képviselőket.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – Kiskunmajsa gyűjtőkörzet polgármestereinek egyeztetése 

alapján Ábrahám-Fúrús András Kiskunmajsa polgármesterét javasolják, aki a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban képviseli a körzetbe tartozó 

településeket. 9 fő kerül be a társulási tanácsba, ebből a 9 főből válasszák majd meg a 

felügyelő bizottság tagjait.  

 

Nagy András – polgármester – a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulásba gyűjtőkörzetenként kell egy főt delegálni. Javasolja, hogy mivel 

Kiskunmajsa a legnagyobb település a gyűjtőkörzetben, ezért Ábrahám-Fúrús András 

polgármester delegálását támogassa Móricgát Községi Önkormányzat képviselő-testülete  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi - 

határozatot hozta: 

 

107/2014. (X. 22.) határozat 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás társulási tanácstag  

delegálásának támogatása 

 

 H a t á r o z a t 

 

  Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja Ábrahám-Fúrús András Kiskunmajsa 

polgármesterének a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsába történő delegálását.  

   

  Felelős  Nagy András polgármester 

  Határidő:2014. november 30. 

 

 

9.  Napirend 

 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácstag delegálása. 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – a TKT társulási tanács tagjainak mandátuma lejárt. Saját 

személyében képviselte az Önkormányzatot a társulási tanácsban.  
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Patyi Norbert – alpolgármester - Javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanács tagjának delegálni 

Nagy András polgármester személyét. Akadályoztatása esetén alpolgármester képviselje a 

Társulási tanácsban.  

 

Nagy András polgármester elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét bejelentve, 

nem vesz részt e napirend tárgyalásában. Felkérte a képviselő-testületet szavazzanak ebben a 

kérdésben. 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

108/2014. (X. 22.) határozat 
Nagy András polgármester 

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul veszi, hogy Nagy András személyes 

érintettségére tekintettel nem vesz részt a Kiskunmajsai 

TKT társulási tanácstag tisztség betöltéséről tartandó 

szavazásban. 

 

A Képviselő-testület többi tagja egyet értett a polgármester jelölésével, 6 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

109/2014. (X. 21.) határozat 

Kiskunmajsai TKT Társulási Tanácsba tag 

delegálása 

 

 H a t á r o z a t 

 

  Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába  

 

    N A G Y  A N D R Á S   

 

  polgármestert delegálja. 

 

  Akadályoztatása esetén a delegált tagot az alpolgármester 

helyettesíti. 

 

  Felelős:    Nagy András polgármester 

   Patyi Norbert alpolgármester 

  Határidő: Azonnal  
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10 Napirend 

 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása. 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Nagy András – polgármester – az előterjesztést minden képviselő kézhez kapta a meghívóval 

egy időben. Az anyag jól értelmezhető, kérte a jelen lévőket, tegyék fel kérdéseiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolja, Képviselő-testület járuljon hozzá az 

előterjesztés szerinti társulási megállapodás módosításához. Felhívta a képviselők figyelmét, 

hogy a döntés minősített többséggel hozható meg.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2014. (X. 22.) határozat 

Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi  

Társulás Társulási megállapodás  

módosítása 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglalt tartalommal, egységes szerkezetben 

elfogadja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a Megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Mötv. alapján az 

összeférhetetlenségről, a méltatlanságról, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, valamint 

a Kormányhivatal által szervezett kötelező képzésről, melynek pontos dátumáról tájékoztatni 

fogja a képviselő hölgyeket és urakat.  

Hozzászólás, észrevétel nem lévén, Nagy András polgármester berekesztette a testületi ülést. 

K.m.f. 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


