JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2012. április 25-én 1300 órai
kezdettel megtartott együttes képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
KISS Melinda
HORVÁTH Lajos

polgármester
alpolgármester

BOZÓKI Edit Etelka
HAJAGOS-TÓTH István
NAGY András
SERES János
TÓTHNÉ Frank Anikó
Képviselők
(7 fő 100 %)
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
CSONTOS Máté
ZÖLDÁG János

polgármester
alpolgármester

DELI Jánosné
Képviselők
(3 fő 60 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,
Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető Alapszolgáltatási központ
Gál Katalin
ÁMK vezető
Borsik Imre képviselő Úr és Tóth Antal képviselő Úr igazoltan van távol.
Kiss Melinda polgármester Asszony köszönti, Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezetőt, Gál Katalin ÁMK vezetőt és a testületek tagjait. Megállapítja, hogy
mindkét testület határozatképes.
Kéri a képviselőket, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontok mellé vegyenek
fel még egyet, mégpedig:
ÁMK Alapító Okiratának módosítása.
Testületek a plusz napirendet elfogadják és a napirendeket az alábbi sorrendben,
tárgyalják:

1./ Szent László ÁMK Alapító Okiratának
Módosítása
(szóbeli előterjesztés)

Gál Katalin
ÁMK vezető

2./ Körjegyzőség és az Intézményi Társulás
2011. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása
(írásos előterjesztés )

Kiss Melinda
polgármester

3./ Körjegyzőség és az intézményi Társulás
2012. évi költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ E g y e b e k
5./ Tóthné Frank Anikó
Alkotmány u. 32. szám alatti lakos
kérelme
(zárt ülés keretében)

Tóthné Frank Anikó

1. Napirend
Szent László ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Gál Katalin ÁMK vezető
(szóbeli előterjesztés)
Gál Katalin ÁMK vezető: Az Alapító Okirat módosítását szeretném kérni, mivel az
alsó tagozatosokra vonatkozóan már benne van, hogy az enyhe értelmi fogyatékos
gyermekeket oktathatjuk, viszont ugyanezt meg kellene tenni a felső tagozatra
vonatkozóan is, mivel, különben nem taníthatjuk Őket itt helyben. Amennyiben a
módosítás megtörténik, akkor igaz, hogy más követelményrendszerrel, de
maradhatnak, tanulhatnak az eddigi osztályukba. Ehhez természetesen a tantervet is
módosítani kell.
Képviselő-testületek elfogadják az ÁMK vezető asszony szóbeli előterjesztését, és
-Jászszentlászló községi önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül - az alábbi együttes határozatot hozzák:
28/2012.(IV. 25.) egy. hat. Jászszentlászló
21/2012.(IV. 25.) egy. hat. M ó r i c g á t
Szent László ÁMK Alapító Okiratának
módosítása.

H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete együttes döntéssel elfogadja, a Szent László
ÁMK Alapító Okiratának módosítására tett javaslatot.
Megbízzák

a

körjegyző

Asszonyt,

hogy

az

okirat

módosítást, állítsa össze és terjessze a testületek elé a
következő együttes képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Kovács Tímea körjegyző
Gál Katalin ÁMK vezető: Köszönöm, a támogatásukat, és ha már szót kaptam,
engedjenek meg, még egy kérést. Az iskola udvarán térkövezni szeretnénk.
A szükséges térkő árára lehet pályázni, fizetni, az elszállításért kell. A térkő,
700.000,-Ft-ba kerül, ez 300 m2 területre elég. Az összes bekerülési költség kb.
1.500.000,-Ft. Azt kérném a testületektől, hogy támogassák a pályázat benyújtását.
Képviselő-testületek elfogadják az előterjesztést, örömmel veszik a lehetőséget,
hogy lehetőség lesz az iskola udvarának szebbé tételére, így Jászszentlászló
községi önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
együttes határozatot hozza:
29/2012.(IV. 25.) egy. hat. Jászszentlászló
22/2012.(IV. 25.) egy. hat. M ó r i c g á t
Várépítő Pályázat benyújtása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú döntéssel támogatja a Várépítő
pályázat benyújtását. A pályázaton igényelt támogatás
összege 700.000,-Ft, + ÁFA = 889.000,-Ft, azaz
nyolcszáznyolcvankilencezer forint.

A pályázat benyújtásához szükséges 150.000,-Ft-os
önerőt az Intézményfenntartó Társulás biztosítja a
2012. évi költségvetése terhére.
Nyilatkozik továbbá az önkormányzat arról, hogy
amennyiben a Szent László ÁMK, Szent László Általános
Iskola az átadásra került terméket nem a pályázatnak
megfelelően használja fel, annak ellenértékét számla
ellenében a felajánló cégnek megtéríti.
Határidő: 2012. május 11.
Felelős. Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester

2. Napirend
Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos előterjesztést valamennyien megkapták,
megítélésem szerint, egy nagyon feszített, de jól teljesített évet mondhatunk magunk
mögött. Mindvégig a takarékos odafigyelő gazdálkodás jellemzi a Körjegyzőséget és
az Intézményfenntartó Társulást is. Ennek ellenére voltak az évközben olyan előre
nem látott események, amire azonnali megoldást kellett találni, de mindent rendbe
tettünk. Örömmel mondhatom el Jászszentlászló 42.398.000,-Ft pénzmaradvánnyal
és a Körjegyzőség 6.507.000,-Ft pénzmaradvánnyal zárta az évet
Több képviselő megjegyezte, hogy a jó teljesítésnek köszönhetően, akkor majd
ebben az évben több mindenre jut, anyagi fedezet.
Hajagos-Tóth István képviselő: A testületi ülést megelőző Pénzügyi Bizottsági
ülésen a Jászszentlászló Községi Önkormányzat zárszámadása mellett, beszéltünk
néhány szót, a Körjegyzőség és a Társulás pénzügyi helyzetéről is.
Meggyőződésem, hogy minden téren a takarékosság az egyik legfontosabb
szempont túl, azon hogy pl. az intézmények fűtés számlái óriásiak. Ennek oka a
rossz nyílászáró, illetve a hiányzó, vagy rossz szigetelés. Erre a jövőben
mindenképpen megoldást kell keresni.
Gál Katalin ÁMK vezető: Sajnos ez így igaz, ugyanis az iskola gázszámlája is
magas, nem lesz elég 3,6 millió rá.
Kiss Melinda polgármester: Úgy érzem nem egészen értettük meg egymást,
amikor azt mondtam, hogy ez a zárás egy feszített költségvetésű év eredménye.
Tehát akkor néhány mondatban részletezné. Azért, hogy ez így alakuljon sok
mindent kellett megtennünk. Többek között részt veszünk, és próbáljuk maximálisan

kihasználni a közmunkaprogram adta lehetőségeket. Sőt az intézmények közötti
személyi, illetve feladat-ellátási átcsoportosítás is a takarékosabb gazdálkodást
szolgálta. És igen így sem tudunk felkészülni mindenre, pl, az előbb elhangzott óriási
fűtésszámlára. Tehát, örülünk, hogy van pénzünk, de ez nem jelenti azt, hogy most
egy picit is lazíthatunk, mert azt viszont már mindnyájan tudjuk, hogy változások sora
következik, az önkormányzatok életében, de ennek gyakorlati megvalósulását még
nem ismerjük, nem tudjuk milyen feladatok mennek, mik maradnak, és ha van
tartalék, az biztonságot ad.
Az írásos előterjesztést, és a szóbeli kiegészítést összegezve a képviselő-testületek
a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadják és - Jászszentlászló községi
önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - az
alábbi együttes határozatokat hozzák:
30/2012.(IV. 25.) egy. hat. Jászszentlászló
23/2012.(IV. 25.) egy. hat. M ó r i c g á t
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2011. évi zárszámadásának megállapítására
1.) Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeik
együttes ülésén a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Körjegyzősége 2011. évi zárszámadását
49.532.000.- Ft
43.025.000.- Ft
6.507.000.-Ft

bevételi
kiadási
költségvetési pénzmaradvány

főösszeggel hagyja jóvá, melyből
-

az összes kiadás
saját bevétel
támogatás értékű bevétel
költségvetési támogatás
Közterület felügyelő kiadásai

43.025.000.- Ft
3.732.000.- Ft
1.994.000.- Ft
5.118.000.- Ft
728.000.- Ft

Különbség

31.453.000- Ft

Lakosságarányos önkormányzati hozzájárulás
Jászszentlászló (83,69 %)
Móricgát
(16,31 %)

26.323.000.- Ft
5.130.000.- Ft

2.) A költségvetési szerv 2011. évi betöltött létszámkerete 14 fő.

3.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott
2011. évi pénzmaradványát a költségvetési szerv vezetője évközben a
költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Kovács Tímea körjegyző
31/2012.(IV. 25.) egy. hat. Jászszentlászló
24/2012.(IV. 25.) egy. hat. M ó r i c g á t
a Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2011. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes
ülése a Jászszentlászló és Móricgát községi Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló Megállapodásban foglaltak szerint az Intézményi Társulás 2011. évi
zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.
1., Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Kiadási előirányzatok összesen:

38.297.000,- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

27.006.000,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

6.804.000,- Ft

- dologi kiadások

4.487.000,- Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

3.371.370,- Ft

Betöltött létszámkeret:

17 fő

2., Szent László Általános Iskola
Bevételi előirányzatok főösszege:

95.527.000,- Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- saját intézményi bevételek előirányzata

9.389.000,- Ft

- támogatás értékű bevétel

697.000.- Ft

- átvett pénzeszköz

297.000,- Ft

- önkormányzatok finanszírozási támogatása
Kiadási előirányzatok főösszege:

85.144.000,- Ft
95.527.000,- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

63.807.000,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.333.000,- Ft

- dologi kiadások

14.027.000,-Ft

- pénzeszközátadás áht-on kívülre

1.360.000,- Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

4.189.741,- Ft

Betöltött létszámkeret:

28 fő

3., Alapszolgáltatási Központ
Bevételi előirányzat főösszege:

70.304.000,- Ft

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- intézményi működési bevétel

28.819.000,- Ft

- önkormányzati finanszírozási támogatások

41.485.000,- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

70.304.000,- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások

28.913.000,- Ft
7.102.000,- Ft
34.289.000,- Ft

Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

1.648.687,- Ft

Betöltött létszámkeret:

15 fő

4., Közművelődési Könyvtár önkormányzati feladat
Bevételi előirányzatok főösszege:

7.060.000,- Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok
intézményi működési bevétel
önkormányzati finanszírozási támogatás

136.000,- Ft
6.924.000,- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

7.060.000,- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

4.209.000,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

1.074.000,- Ft

- dologi kiadások

1.777.000,- Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:
Betöltött létszámkeret:

716.724,- Ft
1,5 fő

5., Élelmezési tevékenység (konyha) önkormányzati feladat
Kiadási előirányzat főösszege:

51.850.000,- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások

12.687.000,- Ft
3.104.000,- Ft
36.059.000,- Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

715.569,- Ft

Betöltött létszámkeret:
6., Védőnői szolgálat önkormányzati feladat
Kiadási előirányzat főösszege:
ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások

9 fő

4.406.000,- Ft
2.927.000,- Ft
745.000,- Ft
734.000,- Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:
Betöltött létszámkeret:

Határidő:
Felelős:

164.649,- Ft
1,5 fő

2012. december 31.
Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző
Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolg. Kp. vezető
Gál Katalin ÁMK vezető

3. Napirend
Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Ennél a napirendi pontnál is mindenki kapott írásos
előterjesztést, ami úgy gondolom mindenki számára érthető, és itt utalnék vissza egy
kicsit a zárszámadásra, hogy maradt pénz, ami most a tartalékalapba lett beépítve
az év közben felmerülő feladatok megoldására. Kérem a testületeket, hogy a
módosítást az előterjesztésben szereplő módon fogadják el, hagyják jóvá.

Képviselő-testültek az előterjesztést elfogadják és - Jászszentlászló községi
önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - az
alábbi együttes határozatokat hozzák:
32/2012.(IV. 25.) egy. hat. Jászszentlászló
25/2012.(IV. 25.) egy. hat. M ó r i c g á t
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2012. évi költségvetésének módosítására
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő – testületei a
Körjegyzőség 2012. évi költségvetését megállapító 3/2012.(II.09.) Egy. hat.
(Jászszentlászló) és a 3/2012.(II.09.) Egy. hat. (Móricgát)-ok 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Jászszentlászló-Móricgát Önkormányzatok Körjegyzősége 2012. évi költségvetését
52.305.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből
Bevételek
- a saját működési bevételi előirányzatok összege
- intézményfinanszírozás
- előző évi pénzmaradvány
Kiadások
- személyi juttatások előirányzata
- munkáltatót terhelő járulékok előirányzata
- dologi kiadások előirányzata
- felhalmozási kiadások előirányzata
- pénzeszközátadás, egyéb támogatás
- egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)
Határidő:

2012. december 31.

Felelősök:

Kiss Melinda
polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

320.000.- Ft
45.478.000.- Ft
6.507.000.- Ft

31.024.000.- Ft
8.070.000.- Ft
6.527.000.- Ft
127.000.- Ft
50.000.- Ft
6.507.000.- Ft

33/2012.(IV. 25.) egy. hat. Jászszentlászló
26/2012.(IV. 25.) egy. hat. M ó r i c g á t
a Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2012. évi költségvetésének módosítására

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes
ülése a Jászszentlászló és Móricgát községi Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló Megállapodásban foglaltak szerint az Intézményi Társulás 2012. évi
költségvetésének 1., 3. és 4. pontjait az alábbiak szerint módosítja:
1.

Szent László ÁMK Szent László Általános Iskola - tagintézmény
Költségvetési főösszege:

103.895.000.-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- Intézményi működési bevételek

26 945.000.-Ft

- Intézményfinanszírozás

76 950.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

103.895.000.-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

60.977.000.-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.014.000.-Ft

- dologi kiadások

25.752.000.-Ft

- Társ-,szocpol-, és egy.jutt. támogatás

1.152.000.-Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

2.

4.419.543.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

28 fő

záró létszám

28 fő

Szent László ÁMK Gyermekélelmezési konyha - intézményegység
Költségvetési főösszege:

54.318.000.-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- intézményi ellátási díjak

24.995.000.-Ft

- intézményfinanszírozás

29.323.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

54.318.000.-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- beruházás

13.756.000.-Ft
3.548.000.-Ft
36.614.000.-Ft
400.000.- Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

3.

460.789.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

10 fő

záró létszám

10 fő

Alapszolgáltatási Központ
Költségvetési főösszege:

69.215.000.-Ft

Bevételi előirányzatok
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

28.307.000.-Ft

- intézményfinanszírozás

40.908.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

69.215.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

28.260.000.- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

7.523.000.- Ft

- dologi kiadások

32.432.000.- Ft

- felújítás

1.000.000.- Ft

Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

2.183.786.-Ft

Nyitó létszámkeret

16 fő

Záró létszámkeret

16 fő

Határidők:

2012. december 31-ig folyamatosan
2012. évi zárszámadási beszámolót
elfogadó együttes ülés

Felelősök:

Kiss Melinda
Csontos Máté
Kovács Tímea
Bálintné Bajnóczi Edit
Gál Katalin

polgármester
polgármester
körjegyző
Alapszolg. Kp. vezető
ÁMK vezető

4. Napirend
Egyebek
Kiss Melinda polgármester: Megjelenés stádiumába van Nagy Endre Móricgát
községet bemutató könyve. Ehhez kértek tőlünk segítséget, gondolok itt mindkét
önkormányzatra. Először is szép dolognak tartom, hogy Endre megörökíti az
utókornak a gyermekkori emlékeit, ezzel adózva az ősei, és családja emlékének.
Úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amiket támogatni kell. Jászszentlászló
Községi Önkormányzat nevében 50.000,-Ft támogatást javasolok.
Csontos Máté polgármester: Csak csatlakozni tudok polgármester Asszony
gondolataihoz, és Móricgát Községi Önkormányzat nevében én is 50.000,-Ft
támogatást javasolok.
Képviselő-testületek a hallottakat tudomásul véve - Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát
Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozzák:
34/2012.(IV. 25.) egy. hat. Jászszentlászló
27/2012.(IV. 25.) egy. hat. M ó r i c g á t
Nagy Endre könyvének kiadásához
anyagi támogatás.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi önkormányzat Képviselőtestülete Nagy Endre „MÓRICGÁT /Édenkert a buckák
mögött/" című könyvének kiadásához 50 – 50.000,-Ft,
összesen 100.000,-Ft forint, azaz százezer forint
támogatást nyújt.
A támogatás összegét az önkormányzatok az általános
tartalék terhére biztosítják.
Testületek megbízzák a polgármestereket, hogy az
összegek utalásáról intézkedjenek:
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kiss Melinda polgármester: Az ÁMK vezet pályázatok beérkeztek. 3 fős bizottság
hallgatja meg a jelölteket. A mai ülésen döntenünk kell a bizottságba delegált

személyekről. A szakmai oldalt figyelembe véve Bozóki Edit és Seres János
képviselőket javaslom bizottsági tagnak. Továbbá javaslom a bizottságba Kovács
Tímea körjegyző Asszonyt. Amennyiben elfogadják javaslatomat, úgy kérem azt
határozatokkal hagyják jóvá.
Csontos Máté polgármester: Egyet értek polgármester Asszony jelöltjeivel, mivel
azt hogy az oktatás milyen emberi, illetve szakmai elvárásokat támaszt a vezetővel
szemben, azt azok tudják a legjobban, akik benne dolgoznak. Javaslom a jelöltek
elfogadását.
Képviselők egyhangúlag, tudomásul vették a jelöléseket. Elsőként Bozóki Edit
jelöléséről döntenek, aki a szavazás idejére elhagyja az üléstermet.
Ezt követően Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - az alábbi együttes határozatot
hozza:
35/2012.(IV. 25.) egy. hat. Jászszentlászló
28/2012.(IV. 25.) egy. hat. M ó r i c g á t
ÁMK vezetői pályázathoz bizottság
létrehozása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi önkormányzat Képviselőtestülete együttes döntése alapján az ÁMK vezetői
pályázatra jelentkezők meghallgatására létrejövő 3 fős
bizottság egyik tagjává
BOZÓKI Edit képviselőt
választják.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Következőként Seres János jelöléséről döntenek, aki a szavazás idejére elhagyja az
üléstermet.
Ezt követően Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - az alábbi együttes határozatot
hozza:
36/2012.(IV. 25.) egy. hat. Jászszentlászló
29/2012.(IV. 25.) egy. hat. M ó r i c g á t
ÁMK vezetői pályázathoz bizottság
létrehozása.

H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi önkormányzat Képviselőtestülete együttes döntése alapján az ÁMK vezetői
pályázatra jelentkezők meghallgatására létrejövő 3 fős
bizottság egyik tagjává
SERES János képviselőt
választják.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Végül Kovács Tímea jelöléséről döntenek a testületek, ahol Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát
Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozza:
37/2012.(IV. 25.) egy. hat. Jászszentlászló
30/2012.(IV. 25.) egy. hat. M ó r i c g á t
ÁMK vezetői pályázathoz bizottság
létrehozása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi önkormányzat Képviselőtestülete együttes döntése alapján az ÁMK vezetői
pályázatra jelentkezők meghallgatására létrejövő 3 fős
bizottság egyik tagjává
KOVÁCS Tímea körjegyzőt
választják.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Az egyebekben további tárgyalandó nincs ezért Kiss Melinda polgármester a nyílt
együttes testületi ülést, berekeszti.

K.m.f.

Kiss Melinda
polgármester

Csontos Máté
polgármester
Kovács Tímea
körjegyző

