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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült:  Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2017. október 26-

án 13 
30 

órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme. 

 

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

 

 Nagy András polgármester Társulási Tanács elnöke  

 Csontos Máté  polgármester Társulási Tanács alelnöke 

 Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő 

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 Tóth Antal képviselő  

 Farkasné Deli Zsuzsanna  Jászszentlászlói Közös Önkormányzati   

  Hivatal munkatárs 

 

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

határozatképes, 5 fő megjelent, a megjelenés 83%.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Valentovics Beáta jegyző nem vesz részt a Társulási 

Tanács ülésén, személyesen érintett a Szent László Alapszolgáltatási Központ magasabb 

vezetői megbízás témában. Helyette Farkasné Deli Zsuzsanna főelőadó vesz részt az ülésen.  

 

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.  A Szent László Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői megbízás adása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

2.  Szent László Alapszolgáltatási Központ intézményvezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére kiírandó pályázat  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

3. Egyebek 

 

1. Napirendi pont 

A Szent László Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői megbízás adása 

(Írásos előterjesztés) 

 

Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette az előterjesztés anyagát. Mint 

ismeretes Fürdős Ferenc intézményvezető távozott a Szent László Alapszolgáltatási Központ 

éléről, ezért javasolja  - az előterjesztés alapján - Péntek Rita magasabb vezető feladatokkal 

történő megbízását. Péntek Rita jelenleg is az intézményben dolgozik, rendelkezik a 

megfejelő iskolai végzettséggel, szakmai gyakorlata van, intézményvezető helyettesi 

feladatokat látott el. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
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Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2017.(X.26.) határozat 

Szent László Alapszolgáltatási Központ  

magasabb vezetői megbízás adása 

 

 H a t á r o z a t  

 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a alapján 

megbízott intézményvezetőként  

 

    Péntek Rita 

  

6120 Kiskunmajsa, Bezerédi u. 19. szám alatti lakos nevezi ki. 

A magasabb vezetői megbízatás időtartama 2017. október 1. napjától 

2017. december 31. napjáig tart.  

 

- tárgyhavi alapilletmény:  155.258,-Ft 

- garantált bérminimumra való kiegészítés:  5.742,-Ft 

- magasabb vezetői pótlék:  50.000.- Ft 

 Összesen:   211.000,-Ft 

- szociális ágazati összevont pótlék:  86.413,-Ft 

Illetmények összesen:  297.413,-Ft 

 

A Társulási Tanács megbízza a Társulás elnökét, hogy a megbízási okirat 

elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Felelős: Nagy András társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

2.  Napirendi pont 

 Szent László Alapszolgáltatási Központ intézményvezető (magasabb vezető) 

 munkakör betöltésére kiírandó pályázat 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette az előterjesztés anyagát. Javasolja az 

előterjesztésben szereplő határozat tervezet elfogadását és az előterjesztésben szereplő Szent 

László Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői munkakör betöltésére kiírandó pályázati 

kiírás jóváhagyását. A pályázati kiírás közzétételével bízzák meg a jegyzőt.  

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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25/2017. (X.26.) T. T. határozat 

Szent László Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői  

betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján 

 

1.) Felhatalmazza Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjét, hogy gondoskodjon Szent László Alapszolgáltatási Központ 

magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére a határozat mellékletét 

képező pályázati felhívás kiírásáról  

 

2.) Felkéri Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az 

intézményvezető határozott idejű megbízására irányuló pályázati eljárás 

lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok elvégzésére úgy, hogy az 

intézmény vezetői megbízással kapcsolatos döntést a Társulási meg tudja 

hozni.  

 

Felelős: Nagy András társulás elnöke 

Határidő:folyamatos 

 

 

3.  Napirendi pont 

 Egyebek 

 

Az egyebekben kérdés hozzászólás nem volt.  

 

 

Nagy András Társulási Tanács elnöke az ülést berekesztette. 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

 

 

  

 Nagy András   Farkasné Deli Zsuzsanna 

 Társulási Tanács  főelőadó 

 elnöke  


