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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült:  Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2018. szeptember 

27-én 13 
30 

órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterem. 

 

 

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, 6 fő megjelent, a megjelenés 100%. Javasolja az ülés napirendjének a 

meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a rendkívüli ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja 

el:    

1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2018. évi 

költségvetés módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

2. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

3. Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke 

 

4. Egyebek 
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1. Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2018. évi 

költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

előterjesztésben szereplő határozat-tervezet indoklását.  

 

Deli Jánosné – T.T. Pénzügyi Bizottság elnöke – tájékoztatta a társulási tanács tagjait, 

hogy a pénzügyi bizottság a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést 

véleményezte, Társulási Tanács általi megtárgyalásra alkalmasnak találta.  

 

Nagy András – Társulási Tanács elnöke – javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

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: 

 

22/2018. (IX. 27.) T.T. határozat 

Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről 

szóló 5/2018.(II.28.) társulási tanács határozat módosításáról 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának 

Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban Áht.) 26. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. §. (3). 

alapján a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.23.) tanácsi 

tanács határozatának módosításáról az alábbi határozatot alkotja. 

 

 

1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának a 

Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.28.) társulási 

tanács határozat 3. pontja helyébe a következő lép: 

 3. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása  

 

    2018. évi bevételi és kiadási főösszegét     265.053.000- Ft-ban 

Ezen belül: 

a működési költségvetési bevételek összegét      250.170.000.- Ft-ban 

a felhalmozási költségvetési bevételek összegé            4.706.000.- Ft-ban 

finanszírozási bevételek összegét                                10.177.000.- Ft-ban 

       a működési költségvetési kiadások összegét       260.419.000.- Ft-ban 

a felhalmozási költségvetési kiadások összegé              4.634.000.- Ft-ban 

 

állapítja meg. 
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1.) Kiemelt bevételi előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Működési célú támogatások áht-on belülről                    199.378 e/Ft 

b.) Működési bevételek                                                          50.792 e/Ft 

 

II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                   4.706 e/Ft 

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok 

I. Működési költségvetés 

a.) Személyi juttatások 154.279 e/Ft 

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó 31.102 e/Ft 

c.) Dologi kiadások 72.231 e/Ft 

 

d.) Egyéb működési bevételek 

     da.) Tartalék: - általános tartalék                                            2.807 e/Ft 

 

II. Felhalmozási költségvetés 

a.) Beruházások 

aa.) Egyéb tárgyi eszközök                                                         3.653 e/Ft 

ab.) Beruházási célú előzetes felszámított áfa                               981 e/Ft 

  

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

3. §. A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép. 

4. §. A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép. 

 

2. Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

Közbeszerzési szabályzatának módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – Társulási Tanács elnöke – javasolja az előterjesztésben szereplő 

határozat-tervezet elfogadását.  

 

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: 

  

23/2018. (IX. 27.)T.T. számú határozat 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása  

Közbeszerzési szabályzatának módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási 

Tanácsa 2018. szeptember 27. hatállyal az előterjesztés szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatát. A szabályzat 

hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászszentlászló-Móricgát 

Községi Önkormányzatok Társulás 3/2016. (I.28.) T.T. számú 

határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata. 
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Felelős: Nagy András társulás elnök 

Határidő: azonnal 

 

3. Napirendi pont 

Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – Társulási Tanács elnöke – ismertette a Szent László Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői pályázatának kiírását. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

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: 

 

24/2018. (IX. 27.)T.T. számú határozat 

Szent László Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői pályázatának kiírása 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás 

nyilvános pályázatot ír ki a Szent László Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői (magasabb vezetői) állásának betöltésére a 

határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint.  

 

2. A Társulási Tanács felkéri a társulás elnökét, hogy a betöltendő 

munkakör feladatait érintő szakértelemmel rendelkező, legalább 

háromtagú bizottságot hozzon létre, melynek nem lehet tagja –a 

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, a társulási tanács tagja 

kivételével- a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.  

 

3.  A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy a 

pályázat közzétételéről intézkedjen.  

 

Felelős: Nagy András társulás elnök 

              Valentovics Beáta munkaszervezet vezetője 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont 

 Egyebek 

 

Nagy András Társulási Tanács elnöke mivel az egyebekben kérdés hozzászólás nem volt,  

a nyílt ülést berekesztette. 

 

K. m. f. 

 

  

 Nagy András  Valentovics Beáta  

 Társulási Tanács  jegyző 

 elnöke  

 


