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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült:  Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014.szeptember 

24-én 14 
45 

órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. 

 

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

 

 Nagy András polgármester Társulási Tanács elnöke 

 Csontos Máté  polgármester Társulási Tanács alelnöke  

 Deli Jánosné képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 Tóth Antal képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés 

határozatképes, 5 fő megjelent. Külön tisztelettel köszöntötte Valentovics Beáta jegyzőt. 

 

Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

2. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi 

költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

3. Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

4. Egyebek. 
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1. Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi I. 

féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása 

(írásos előterjesztés) 

 

Nagy András – társulási tanács elnöke – felszólalásában elmondta, hogy az előterjesztés 

anyagát valamennyi tanácstag kézhez kapta. Az anyag teljes körű jól áttekinthető.  

 

 

Deli Jánosné – társulás pénzügyi bizottságának elnöke – tájékoztatta a társulásai tanács 

tagjait, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja.  

 

Nagy András – társulási tanács elnöke - Mivel hozzászólás nem volt javasolja, hogy az 

előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadja el a társulási tanács a Társulás 2014. 

évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2014. (IX. 24) T.T. határozat 

az Önkormányzati Társulás 2014. évi I. féléves 

gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása a határozat 

mellékletében foglalt Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulása 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót 

jóváhagyja.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős :   Nagy András társulási tanács elnöke 

 

 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi 

költségvetésének módosítása 

(írásos előterjesztés) 

 

Nagy András – társulási tanács elnöke – felszólalásában elmondta, hogy az előterjesztés 

anyagát valamennyi tanácstag kézhez kapta. A módosítást indokolja, hogy az 

Alapszolgáltatási Központ intézménynél egy fő mentálhigiénés szakember foglalkoztatása 

kötelező, valamint a gyermekélelmezési konyhánál egy fő konyhai kisegítő tartósan 

táppénzen van, emiatt helyettesítéséről gondoskodni kell. A személyi juttatások 

előirányzatának módosítását ezek a személyi kérdések indokolják.  

 

Deli Jánosné – társulás pénzügyi bizottságának elnöke – tájékoztatta a társulásai tanács 

tagjait, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja.  
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Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés 

szerinti tartalommal és formában a Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 

előterjesztést. 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2014. (VI. 25) T.T. határozat 

az Önkormányzati Társulás 2014. évi  

költségvetéséről szóló 5/2014.(II.04.) társulási határozat 

 módosításáról 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás 2014. évi költségvetéséről 

szóló 5/2014.(II.04.) társulási határozat módosításáról a következőket 

rendeli el:  

 

 

1. Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulásának a 

Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.04.) társulási határozat 

2. pontja helyébe a következő lép: 

 

 2. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása  

 

2014. évi bevételi és kiadási főösszegét 236.359.000.- Ft-ban 

Ezen belül: 

a működési költségvetési bevételek összegét 229.495.000.- Ft-ban 

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 1.769.000.- Ft-ban 

a finanszírozási bevételek összegét 5.095.000.- Ft-ban  

a működési költségvetési kiadások összegét 234.750.000.- Ft-ban 

a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 1.609.000.- Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Kiemelt bevételi előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülre 143.054 e/Ft 

b.) Működési bevételek 86.441 e/Ft 
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Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások 99.588 e/Ft 

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 27.440 e/Ft 

c.) Dologi kiadások 107.540 e/Ft 

d.) Egyéb működési célú támogatások 

     da.) Tartalékok 0 e/Ft 

db.) Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre 182 e/Ft 

  

II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások 1.609 e/Ft 

  

2.  A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

 

 

3. Napirend pont 

 Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – társulási tanács elnöke –  az Alapszolgáltatási Központ Szakmai 

Programját mellékleteivel együtt új egységes szerkezetben elkészítette Fürdős Ferenc 

intézményvezető.  

 

Csontos Máté – társulási tanács alelnöke – méltatta az intézmény munkáját. Az idős 

emberektől csak jót hall az intézmény színvonaláról.  

 

Nagy András – társulási tanács elnöke – mivel több hozzászólás nem hangzott el, 

javasolja az előterjesztés szerinti formában és tartalommal a társulási tanács hagyja jóvá az 

Alapszolgáltatási központ szakmai programját mellékleteivel együtt.  
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Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2014. (IX. 24) T.T. határozat 

Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának  

jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása az 

Alapszolgáltatási Központ (Jászszentlászló, Hunyadi u. 2). Szakmai 

Programját mellékleteivel együtt jóváhagyja 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős :   Nagy András társulási tanács elnöke 

          Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási központ intézményvezető 

 

 

Nagy András Társulási Tanács elnöke megköszönte a Társulási Tanács munkáját, és mivel 

több hozzászólás nem volt, az ülést berekesztette. 

 

K. m. f.  

 

 

 

 

 

 

  

 Nagy András  Csontos Máté  

 Társulási Tanács  Társulási Tanács 

 elnöke alelnöke 

 


