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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 

szeptember 27-én 14 
00

 órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Nagy András polgármester  

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Hajagos-Tóth István képviselő  

 Mészáros László képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző  

 

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, 7 fő megjelent 100%-os megjelenés.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen 

szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ../2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának 

elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

4. „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

  

5. A 2018. évi közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

6. Jászszentlászló Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Nagy András polgármester 
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7. Jászszentlászló, Vasút u. 12. ingatlan értékesítése. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester  

 

8.  Kamerarendszer bővítése. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András polgármester 

 

9. Egyebek. 

 

10.  Zárt ülés.  

 

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - ismertette a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést.  

 

Sütőné Kővágó Margit – pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – tájékoztatta a 

Képviselő-testület tagjait, hogy Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

124/2018. (IX. 27.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása. 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 

megállapító 13/2018.(II.28.) Jászszentlászló határozat 2. pontját az alábbiak 

szerint módosítja. 

 

1.)Jászszentlászló Község Önkormányzatok Képviselő-testülete a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 

 

                                     69.396. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 986.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 100.000.- Ft 

- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről 1.099.000.- Ft 
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Finanszírozási bevételek előirányzata 

- irányító szervi támogatás                                                    60.746.000.- Ft

  

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele          6.465.000.- Ft

   

 

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 46.795.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.477.000.- Ft 

- dologi kiadások 12.391.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások 55.000.- Ft 

   - beruházások 678.000.- Ft 

 

 Határidő:2018. december 31. 

              Felelősök:      Nagy András polgármester 

                       Valentovics Beáta   jegyző 

 

 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2018. (.....) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők.  

 

Sütőné Kővágó Margit - pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke – pénzügyi bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta, Jászszentlászló Község 2018. évi költségvetésének módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Nagy András - polgármester - javasolta a Képviselő-testületnek Jászszentlászló Község 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli 

formában és tartalommal történő elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító  

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

8/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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3. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési 

Szabályzatának elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival az egyedi iratkezelési 

szabályzat anyagát. Javasolja az előterjesztés szerinti határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

125/2018. (IX. 27.) számú határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

 Egyedi Iratkezelési Szabályzatának elfogadása 

 

H a t á r o z a t 

                                                              

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatát. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Egységes Iratkezelési 

Szabályzatot a szükséges jóváhagyások érdekében küldje meg a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár 

Bács-Kiskun Megyei Levéltárához is. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2018. szeptember 28. a véleményezés érdekében történő 

megküldés 

 

 

4. Napirendi pont. 

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András –polgármester – ismertette a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 

pályázathoz való csatlakozásról készült előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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126/2018. (IX. 27.) számú határozat  

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 

 pályázathoz való csatlakozásról  

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához.  

 

Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre) és „B” típusú (hat 

egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás közzétételét elrendeli.  

Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 3. napja.  A 

pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6. napja. 

 

Felelős: Nagy András polgármester  

Határidő: 2018. október 3.,Csatlakozási nyilatkozat beküldése 

                2018. november 6., Pályázatok benyújtása 

 

 

5. Napirendi pont 

A 2018. évi közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András –polgármester – a 2018. évi közmeghallgatást 2018. november 15. napjára 

javasolja meghirdetni.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  

 

127/2018. (IX. 27.) határozat  

A 2018. évi közmeghallgatás időpontjának  

meghatározása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 

közmeghallgatás időpontját 2018. november 15. napján 17 
00

 órára hirdeti 

meg az Arany János Művelődési Házba. 

 

Felelős:     Nagy András  polgármester  

Határidő: Azonnal 
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6. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András –polgármester – ismertette Esélyegyenlőségi Program előterjesztést 

Képviselő-testület tagjaival. Javasolja annak elfogadását és jóváhagyását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

128/2018. (IX.27.) számú határozat 

Jászszentlászló Község Önkormányzata 

 Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

 

 

H a t á r o z a t 

                                    

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Jászszentlászló 

Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2018-2023. közötti időszakra, 

egyúttal felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 

      

 

7. Napirendi pont 

 Jászszentlászló, Vasút u. 12. ingatlan értékesítése. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló Község Önkormányzata tulajdonába került a 

Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti ingatlan. Az ingatlanban lévő ingóságokat 2018. 

október 2. napján a Helytörténeti Egyesület elnökének jelenlétében a közmunkások 

kipakolják. Amire az Egyesület igényt tart, azt megkapják, a helytörténeti gyűjtemény része 

lesz. MVE 400 típusú esztergapad is van az eszközök között, amit értékesíteni javasol azokkal 

az ingóságokkal együtt, amire a Helytörténeti Egyesület nem tart igényt. Javasolja, hogy a 

kiürített ingatlant értékesítse az Önkormányzat. Érdeklődők már vannak, az ingatlan jó helyen 

fekszik. Javasolja, hogy készítsenek egy felhívást az ingatlan értékesítésére. Zárt borítékban 

lehet ajánlatot tenni, aki a legnagyobb ajánlatot ad az nyer. 

  

Hajagos-Tóth István – képviselő – Az Önkormányzat csak abban az esetben adja el az 

ingatlant, ha az ajánlat összege eléri, vagy meghaladja az 5 millió forintot. Ez alatt nem lehet 

értékesíteni a házat.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2018. (IX.27.) számú határozat 

Jászszentlászló, Vasút u. 12. ingatlan 

értékesítése 

 

H a t á r o z a t 

                                    

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező Jászszentlászló, Vasút u. 12. szám alatti ingatlant értékesíti. 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az értékesítés ügyében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

      

8. Napirendi pont 

Kamerarendszer bővítése.  

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló belterületén jelenleg 9 db térfigyelő kamera 

működik. Javasolja, hogy a jelenlegi térfigyelő kamerák helyére olyan kamerákat szereljenek 

fel, melyek éjjellátók és alkalmasak a rendszám- és arcfelismerésre. Az Halas-Pajzs 

Vagyonvédelmi Kft által kiadott ajánlat alapján a fejlesztés költsége 1.080.000.- Ft + ÁFA. 

Javasolja, hogy Képviselő-testület hatalmazza fel a szerződés megkötésére.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

130/2018. (IX.27.) számú határozat 

Kamerarendszer bővítése 

 

 

 

H a t á r o z a t 

                                    

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

Jászszentlászló belterületén lévő kamerarendszer felújításához.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András polgármestert, hogy a Halas-

Pajzs Vagyonvédelmi Kft (6400 Kiskunhalas Szász K. u. 14. ) 

képviselőjével a vállalkozói szerződést kösse meg az Árajánlatban szereplő 

1.080.000.-Ft + ÁFA díjért. 

 

Felelős: Nagy András polgármester 

Határidő: azonnal 
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9. Napirendi pont 

Egyebek. 

 

9/1 Tájékoztatások.  

 

Nagy András – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Szatmáriné 

Bazsa Rózsa védőnő 2019. augusztus 9-én – 43 év jogviszony után – nyugdíjba vonul. 8 

hónap felmentés illeti meg, melyből 4 hónap időtartamra mentesíteni kell a munkavégzés alól. 

Ez azt jelenti, hogy 2019. április 9 napjától kezdőik a védőnő felmentése. Felvették a 

kapcsolatot a körzeti vezető védőnővel, aki ajánlott egy fiatal védőnő kollégát az 

Önkormányzat figyelmébe. Jelenlegi adatok alapján 1,5 védőnői álláshely van Jászszentlászló 

és Móricgát esetében, de a 2018. szeptember 30. felmérés alapján várhatóan 2 védőnői 

álláshelyre lesz jogosult a két település, tekintettel arra, hogy nagy területről van szó, tanyás 

térség is tartozik a településekhez. Szerencsére az újszülött kisbabák száma folyamatosan nő, 

sok teendője van a védőnőnek.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

Nagy András – polgármester - a Kormány döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását 

követően szükségessé váló további intézkedésekről. Az Önkormányzat feladata, hogy 

felmérje azon lakosok körét, akik nem részesültek a vezetékes gáz és távhő szerződött 

partnereknek biztosított rezsicsökkentésből. 2018. október 15-ig kell felmérni az érintett 

lakosság körét, jelenleg 100 fő körül van a jogosultak köre. Az adatokat továbbítani kell az 

illetékes minisztérium felé, akik a jogosultsági feltételeket megvizsgálják.  

  

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

Nagy András – polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testülete tagjait, hogy 2018. 

szeptember 28-án lesz az Idősek Napja az iskola sportcsarnokában. 527 meghívót küldtek ki, 

300 fő 65 év feletti vendégre számítanak. Kérte a képviselőket, hogy aki tud jelenjen meg a 

rendezvényen és ünnepeljenek együtt.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette. 

 

Nagy András – polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testülete tagjait, a Szent László 

Alapszolgáltatási Központnál nagyon komoly várólista alakult ki, jelenleg 51 fő vár 

intézményi elhelyezésre, ebből 9 fő sürgős, Jászszentlászlói és Móricgáti lakos 26 fő. Sajnos 

az intézmény bővítésére nincs központi költségvetési forrás, de azon dolgozik az 

Önkormányzat, hogy lehetőség szerint további 8 férőhelyet alakítsanak ki. Ezt akkor tudják 

megoldani, ha a Könyvtár elköltözik az épületből. A könyvtárnak megfelelő helyszín lehet a 

Művelődési ház épületében. Keresik a megoldást.  
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Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette. 

 

Nagy András – polgármester - tájékoztatta a képviselőket, hogy a temető felújítása 

folyamatban van. A temető mellett van egy terület, amely néhai Tarjányi Ágnes tulajdonában 

volt. Mivel a terület közvetlenül a Temető mellett van más célra nem használható. Előkészítik 

a kisajátításhoz szükséges iratokat, és a területet tartós közcélra az Önkormányzat kisajátítja. 

Ennek feltétele lesz, hogy 1.000.000.-Ft letéti számlára kerüljön, erről a Képviselők 

későbbiekben döntenek, az anyag előkészítése után.   

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal 

nélkül tudomásul vette. 

 

9/2 A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottsága ügyrendjének elfogadása. 

 

Nagy András – polgármester – a meghívó kiküldését követően érkezett az előterjesztés a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága ügyrendjéről. Az 

előterjesztés kiosztásra került képviselők részére. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

131/2018. (IX.27.) számú határozat 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása 

 

 

 

H a t á r o z a t 

                                    

 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét 

jóváhagyja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:    Nagy András polgármester – határozat megküldéséért.  

 

9/3 A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Javadalmazási Szabályzatának elfogadása 

 

Nagy András – polgármester – a meghívó kiküldését követően érkezett az előterjesztés a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft Javadalmazási Szabályzatáról. Az 

előterjesztés kiosztásra került képviselők részére. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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132/2018. (IX.27.) számú határozat 

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának  

elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva 

a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási 

Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:     Nagy András polgármester határozat megküldéséért.  

 

 

 

9/4 A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálójának megválasztásáról  

 

Nagy András – polgármester – a meghívó kiküldését követően érkezett az előterjesztés a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft könyvvizsgálójának megválasztásáról. 

Az előterjesztés kiosztásra került képviselők részére. Javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

133/2018. (IX.27.) számú határozat 

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata  Képviselő-testülete elfogadja, hogy 

Kócsóné Kürti Mária (MKK tagszám: 002181, anyja születési neve: Fekete 

Mária) 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány utca 1. szám alatti lakos a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójává 

2018. szeptember 5. napjától 2023. szeptember 04. napjáig megválasztásra 

kerüljön. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:    Nagy András polgármester határozat megküldéséért.  
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9/5 A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezető 

tisztségviselőjének (ügyvezető) megválasztásáról 

 

Nagy András – polgármester – a meghívó kiküldését követően érkezett az előterjesztés a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének megválasztásáról. Az 

előterjesztés kiosztásra került képviselők részére. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

134/2018. (IX. 27.) számú határozat 

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének megválasztásáról 

 

 

H a t á r o z a t 

 

  

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, hogy 

Serbán György Norbert (anyja születési neve: Czékus Piroska) 6120 

Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti lakos a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. szeptember 

05. napjától 2023. szeptember 04. napjáig megválasztásra kerüljön. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:    Nagy András polgármester határozat megküldéséért.  

 

 

Nagy András - polgármester – Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatja.  

 

 

 

K,m.f 

 

 

 

 

 

 Nagy András Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 

 


