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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa 

2014. november 27-én 14 
30 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Községháza tanácskozó terme. 

 

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

 

 Nagy András polgármester  

  

 Deli Jánosné képviselő 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor  képviselő  

 Tóth Antal képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Csontos Máté távolmaradását bejelentette, az ülésen a tagok 83%-a megjelent- 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Javasolja, az ülés napirendje a 

meghívó szerint a következő legyen: 

 

1. Társulási tanács elnökének, alelnökének bizottsági tagok megválasztása 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

2. Egyebek. 

 

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás társulási tanács 5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az ülés napirendjét a meghívó szerint 

fogadta el.  

 

 

1. Napirend 

Társulási tanács elnökének, alelnökének bizottsági tagok megválasztása 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – 2014. október 12-én megtartott Önkormányzati választások 

miatt Társulási Tanács tagjai közül elnököt és alelnököt kell választani. Kérte a tagokat 

tegyenek az elnök személyére javaslatot. Azt javasolja – személyétől függetlenül – a tanács 

elnöke Jászszentlászló polgármestere legyen, az alelnöke Móricgát polgármestere legyen.  

 

Tóthné Frank Anikó – képviselő – támogatja a javaslatot. Elnök személye Nagy András 

Jászszentlászló polgármestere, az alelnök személye Csontos Máté Móricgát polgármestere 

legyen.  

 

Nagy András képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét bejelentve, nem 

vesz részt e napirend tárgyalásában. 

 



2 

 

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

érintettség kérdésében. 

 

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás társulási tanács 5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2014. (XI. 27.) T.T. határozat 
Nagy András polgármester 

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulása tudomásul veszi, hogy Nagy András 

polgármester személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt az társulási tanács elnöki tisztség betöltéséről 

tartandó szavazásban. 

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Társulás Szervezeti 

és Működési Szabályzatában foglaltak alapján az elnök és az alelnök tisztség betöltéséről 

titkos szavazást kell tartani. Ennek lebonyolítására létre kell hozni egy szavazatszámláló 

bizottságot. 

 

Nagy András – polgármester – a Szavazatszámláló bizottság elnökének javasolja Tóthné 

Frank Anikót, a tagoknak Deli Jánosné, Dr. Hajagos-Tóth Sándort  

 

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás társulási tanács 5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2014.(XI. 27.) határozat 

Szavazatszámláló bizottság létrehozása  

társulási tanács elnöki, alelnöki tisztség betöltésére  

tartandó választás lebonyolítására 

 

  H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

az elnöki, alelnöki választás lebonyolítása céljából 

Szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek  

 

elnöke Tóthné Frank Anikó 

tagjai:  Deli Jánosné 

  Dr. Hajagos-Tóth Sándor 

 

  Felelős: Nagy András polgármester 

  Határidő: Azonnal,  

 

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

 

Szünet. 

Szavazás menetéről készült jegyzőkönyv társulási tanács ülés jegyzőkönyvének melléklete. 
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Tóthné Frank Anikó – tanács tag – tájékoztatta a társulási tanács tagjait, hogy a 

megválasztott elnök személye Nagy András.  

 

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás társulási tanács 4 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:. 

 

21/2014. (XI. 27.) határozat 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

társulási tanács elnökének megválasztása 

 

 H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a 

Társulási Tanács elnökének Nagy Andrást – Jászszentlászló 

polgármesterét – választotta  

 

Határidő Azonnal 

Felelős Nagy András társulási tanács elnöke 

    Valentovics Beáta jegyző 

 

 

Tóthné Frank Anikó – tanács tag – tájékoztatta a társulási tanács tagjait, hogy a 

megválasztott alelnök személye Csontos Máté  

 

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás társulási tanács 5 igen 

szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:. 

 

22/2014. (XI. 2.) határozat 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

társulási tanács alelnökének megválasztása 

 

 

 H A T Á R O Z A T 

 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a 

Társulási Tanács alelnökének Csontos Máté – Móricgát 

polgármesterét – választotta  

 

Határidő Azonnal 

Felelős Nagy András társulási tanács elnöke 

    Valentovics Beáta jegyző 

 

 

Nagy András – társulási tanács elnöke –. Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke Deli 

Jánosné társulási tanács tagja legyen, tagjai Tóthné Frank Anikó társulási tanács tagja, Erdélyi 

Lászlóné külsős tag, a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa legyen.  

 

Amennyiben más javaslatuk van, kérte a társulási tanács tagjait tegyék meg.  
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Nagy András – társulási tanács elnöke – szavazásra bocsátotta a Jászszentlászló-Móricgát 

Községi Önkormányzat Társulása Pénzügyi Bizottságának megválasztását. A korábbiakban 

elhangzottak szerint javasolja, hogy az elnöke Deli Jánosné társulási tanács tagja, bizottság 

tagjai Tóthné Frank Anikó társulási tanács tag, és Erdélyi Lászlóné külső tag legyenek. 

 

Tóthné Frank Anikó képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét 

bejelentette. 

 

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

érintettség kérdésében. 

 

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás társulási tanács 4 igen 

szavazattal – egy fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2014. (XI. 27.) határozat 
Tóthné Frank Anikó képviselő  

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulása tudomásul veszi, hogy Tóthné Frank Anikó 

képviselő személyes érintettségére ellenére részt vegyen a 

Pénzügyi bizottsági elnöki tisztség betöltéséről tartandó 

szavazásban 

 

 

Deli Jánosné képviselő elfogadta a jelölést és egyben személyes érintettségét bejelentve, de a 

határozatképesség miatt részt kíván venni a szavazásban. 

 

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

érintettség kérdésében. 

 

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás társulási tanács 4 igen 

szavazattal – egy fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2014. (XI. 27.) határozat 
Deli Jánosné képviselő  

személyes érintettsége 

 

 H a t á r o z a t 

 

 Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulása tudomásul veszi, hogy Deli Jánosné képviselő 

személyes érintettségére ellenére részt vegyen a Pénzügyi 

bizottsági elnöki tisztség betöltéséről tartandó szavazásban 

 

Nagy András – társulási tanács elnöke – szavazásra bocsátotta a Jászszentlászló-Móricgát 

Községi Önkormányzat Társulása Pénzügyi Bizottságának megválasztását. A Bizottság  

elnöke Deli Jánosné társulási tanács tagja, bizottság tagjai Tóthné Frank Anikó társulási 

tanácstag, és Erdélyi Lászlóné külső tag legyenek. 
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy 

András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján 5 igen szavazattal – ellenszavazat és egy 

tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2014. (XI.27.) TT határozat 

Pénzügyi Bizottság biztossági megválasztása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

Társulási Tanács a Pénzügyi Bizottság bizottsági tagjának 

megválasztja: 

 

bizottság elnökének  Deli Jánosné társulási tanácstagot  

a bizottság tagjának  Tóthné Frank Anikó társulási tanácstagot és   

 Erdélyi Lászlóné főelőadót. 

 

 

Felelős: Nagy András elnök 

Határidő: Azonnal.  

 

2. Napirend  

 Egyebek. 

 

Nem volt hozzászólás, kérdés a napirendben. 

 

Nagy András polgármester mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést berekesztette. 

 

K. m. f.  

 

 

 

 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 Társulási Tanács elnöke jegyző 


