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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

Készült:  Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. március 26-

án 14 
00 

órai kezdettel megtartott nyílt 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  

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor  képviselő 

 Tóth Antal  képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

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

határozatképes.  

 

Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – 6 igen szavazattal, 

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

 

1. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

2. Szent László Óvoda és Bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartás rendje. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

3. Egyebek 

 

1. Napirendi pont 

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet indoklását. Javasolja az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában a határozat-tervezet jóváhagyását, mely szerint a beiratkozás 2015. 

április 15 és 16-án lesz.  
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa Nagy 

András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

7 /2015. (III. 26.) Társulási Tanács határozat 

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

H a t á r o z a t 

 

 

1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2) 

bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése 

alapján az óvodai beiratkozás időpontját  

 

2015. április 15. (szerda)              8.00-17.00  óráig 

2015. április 16. (csütörtök)        8.00-17.00  óráig 

 

határozza meg.  

 

2. A Társulási Tanács megbízza a Társulás elnökét és a Szent 

László Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy az óvodai 

beiratkozásról szóló határozati mellékletét képező közleményt a 

helyben szokásos módon – óvoda, óvoda honlap, önkormányzati 

honlapok, önkormányzati hirdetőtáblák – tegye közzé.  

 

Felelős: Nagy András társulás elnöke 

             Csúri Ferencné intézményvezető 

Határidő: azonnal  

 

2. Napirendi pont 

Szent László Óvoda és Bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartás rendje 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja a határozat-tervezet jóváhagyását, mely 

szerint a nyári zárva tartás időpontja 2015. július 6 napjától július 26. napjáig tart. 
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy 

András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2015. (III.26.) határozat 

Óvoda 2015. évi nyári zárva tartási rendjéről  

 

H a t á r o z a t  

 

1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása az 

általa fenntartott Szent László Óvoda és Bölcsőde 2015. évi nyári 

zárva tartásának rendjét az alábbi időpontban határozza meg:  

 

2015. július 6.-2015. július 26. napjáig zárva.  

 

  

2. A Társulási Tanács felhívja az intézményvezetőt, hogy a nyári 

zárva tartásról a szülőket tájékoztassa.  

 

Felelős: Nagy András társulás elnöke 

              Csúri Ferencné intézményvezető 

Határidő: azonnal  

 

 

 

3. Napirendi pont 

Egyebek. 

 

Az egyebek napirendi pontban nem volt felvetés.  

 

Nagy András Társulási Tanács elnöke az ülést berekesztette. 

 

K. m. f.  

 

 

 

 

 

  

 Nagy András  Csontos Máté  

 Társulási Tanács  Társulási Tanács 

 elnöke alelnöke 


