JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2019. március 26án 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
Csontos Máté
Dr. Hajagos-Tóth Sándor
Tóthné Frank Anikó

polgármester Társulási Tanács elnöke
polgármester Társulási Tanács alelnöke
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző/munkaszervezet vezetője
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, a megjelenés 67%-os. Deli Jánosné képviselő és Tóth Antal
képviselő távolmaradását bejelentette.
Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását.
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa – 4 igen
szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja
el:
1. A 2019. évi közbeszerzési terv.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
2. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
3. Szent László Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András társulási tanács elnöke
4. Szent László Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
5. Egyebek

1

1. Napirendi pont
A 2019. évi közbeszerzési terv.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a társulási tanács tagjaival
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2019. évi közbeszerzési
tervét. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
6/2019. (III. 26.) TT. határozata
A 2019. évi közbeszerzési tervről
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a
Társulási Tanács, mint ajánlatkérő által 2019. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a Társulás Elnökét, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Nagy András társulás elnöke
Határidő: folyamatos
2. Napirendi pont
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a társulási tanács tagjaival az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. Javasolja a Szent László Óvoda és Bölcsőde
intézménynél a beiratkozás időpontját az előterjesztés szerint határozzák meg.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
7/2019. (III.26.) TT. határozat
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Határozat
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
2

2019. április 29. ( hétfő)
2019. április 30. (kedd)
határozza meg.

8.00-17.00 óráig
8.00-17.00 óráig

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
3. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – a társulási tanács tagjai Szent László Óvoda és
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerték. Javasolja az előterjesztésben
szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
8/2019. (III.26.) TT. határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezése
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése alapján a
Szent László Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát mely a határozat mellékletét képezi - jóváhagyja.
Felelős: Nagy András társulás elnöke
Csúri Ferencné intézményvezető
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Szent László Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – Szent László Óvoda pedagógiai programját
megismerhették társulási tanács tagjai. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozattervezet elfogadását.
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
9/2019. (III.26.) határozat
Szent László Óvoda pedagógiai program jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása a Szent László
Óvoda Pedagógiai Programját a mellékletben szereplő egységes
szerkezetben jóváhagyja.
Felelős: Nagy András társulási tanács elnöke
Csúri Ferencné intézményvezető
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Egyebek

Nagy András társulási tanács elnöke mivel több hozzászólás nem volt, az ülést berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Valentovics Beáta
munkaszervezet vezetője
jegyző
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