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Korelnök megállapítja a határozatképességet és javaslatot tesz az alakuló ülés napirendi
pontjaira és azok tárgyalási sorrendjére.

W~zpüznd? pontok;

1.! A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Ba.: Gugi Lajosné a HVB elnöke — szóban

2.1 Az önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása
Eskü kivevő: Gugi Lajosné a HVB elnöke

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (a továbbiakban: Mötv.) 2011. évi
CLXXXIX. törvény 28. * (2) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló ülésen esküt
tesz.

3.! A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása
Eskü kivevő: Korelnök

Az Mötv. 63. *-a szerint a polgármester a megválasztását követően a képviselőtestület előtt
esküt tesz.

Az első három napirendi pont megvalósulása után a képviselőtestület megalakultnak
tekinthető, tehát a polgármester átveheti a korelnöktől az ülés vezetését.

4.! A polgármester iHetményének és költségátalányának megállapítása
Ea.: Dr. Dinai Zoltán jegyző Írásban és szóban

5.1 Bizottság(ok) létrehozása, tagjainak megválasztása
Ea.: Szűcs Lajos polgármester szóban

6.1 A bizottság(ok) nem képviselő tagja(i)nak eskütétele és az esküokniány aláírása
Ea.: Szűcs Lajos polgármester szóban

7./Alpolgármester(ek) választása és eskütétele, az esküokmány aláírása
Ba.: Eskü kivevő: Szűcs Lajos polgármester

8.1 Az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása
Ea.: Szűcs Lajos polgármester szóban

9.1 Szervezeti és Működési Szahályzat módosítása
Ea.: Szűcs Lajos polgármester Írásban és szóban

10.! Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet — tervezet
megtárgyalására

Ea.: Dr. Dinai Zoltán jegyző, Írásban és szóban



11.1 Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXJX.
Törvény alapján a helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó rendelkezésekről

Ea.: Dr. Dinai Zoltán jegyző, Írásban és szóban

12.1 Egyebek, aktualitások
Ea.: polgármester — írásban, szóban

Jászboldogháza, 2014. október 22.

:Szűcs Lajos:
polgármester
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Előterjesztés
A polgármester havi tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester illetményéről és költségtérítéséről a Képviselő-testület alakuló ülésén,
illetőleg a polgármester megválasztását követő első testületi ülésén kell dönteni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiak
szerint szabályozza ezt a kérdést:

„71. ~ (2) A megyei jogú város polgármestere, a Fővárosi kerületi önkormányzat
polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege
megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészitéséből, vezetői illetménypótlékából álló
illetményének ö sszegével.,,

„(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 20° o-a az 500 f5 lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40° o-a az 501—1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501—10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70° o-a a 10001—30 000 tő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80° o-a a 30 000 Fő lakosságszáin feletti település polgármestere esetében.”

„(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének eliiöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 1 5%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.”

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224.*-a szerint a helyettes
áflamtitkár:

alapilletménye: 347.850.- Ft illetményalap (38.650.-Ft) kilencszerese
illetmény kiegészítése 173.925.- Ft alapilletmény 50 °o-a
vezetői illetmény pótléka 226.102,5.- Ft alapilletmény 65 °~-a
Ósszesen: 747.877,5.-Ft

A polgármester illetménye - az 1501 10 000 Fő lakosságszámú településkategóriát Figyelembe
véve - a helyettes államtitkár illetményének 60 %-a, kerekítve: 448.700.-Ft.

Tekintettel arra, hogy a Polgármester Úr a jövőben társadalmi megbízatásban kívánja ellátni
feladatait, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.
(5) bekezdése szerint tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének az 50 %-a, azaz
224.300.-Ft.
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A polgármestert havi költségtérítés illeti meg, melynek összege a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. ~ (6) bekezdése szerint
illetményének, tiszteletdíjának 15° o-a, 33.652,5.-Ft, kerekítve 33.700.-Ft.

A képviselő-testületnek mérlegelési joga nincs, ennek ellenére határozatba kell foglalnia a
döntést. Az illetmény és költségtérítés közérdekű adatnak minősül.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester havi illetményére irányuló
előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni!

Jászboldogháza, 2014. október 20.

Tisztelettel:

Dr. Dinai Zoltán
jegyző



9. napirendi ponthoz

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. ( ) önkormányzati rendelet - tervezete a

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2014. (11.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (I)
bekezdés d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

1.1

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2014. (11.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szmsz) 9.~. (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

«9) A polgármester megbízatását társadalmi megbízatású polgármesterként látja eL”

2.*.

Az szmsz 10. *-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„JO.~4’ (]) A képviselő-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, a képviselő-testület megbízásának időtartamára - a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére kettő alpolgármestert választ.

(2) A két alpolgármester társadalmi megbízatásban, a polgármester irányításával látja el
feladatait.

(3) A polgármester az alpolgármestere!’ közül megbízza az általános helyettesét, és
meghatározza az alpolgármesterekfeladatát, hatáskörét.

(4) Az alpolgánnestereket megillető d(jazást — a polgármesterhez hasonlóan — személyre
szóló képviselő-testületi határozatban kell megállapítani.

(5) Az alpolgármestereket — a polgármester tartós helyettesítésének idejére —a polgármester
(3) bekezdés szerinti rendelkezése alapján, ugyanazok a jogok illetik meg afeladat és
hatáskör gyakorlásában, mint apolgármestert.”

3.~.

Az szmsz 11. ~. (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezéslép:

„(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság létszáma: Sfő. A bizottság tagjává nem
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tagjogai és
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag
jogaival és kötelezettségeiveL”
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Az szmsz 26.~. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~(J) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármesterek a
polgármester által meghatározott rend szerint, a polgármester és az alpolgármesterek
egyidejű akadályoztatása esetén az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke írásbeli
meghívóval hívja össze.”

51~

Az szmsz 29.*. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

~~G) A Képviselő-testület ülését a polgánnester, mint az ülés elnöke vezeti; akadályoztatása
vagy érintettsége esetén a polgármester által meghatározott rend szerinti alpolgármester, a
polgármester és az alpolgármesterek egyidejű akadályoztatása vagy érintettsége esetén az
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vezeti.”

6.*.

(1) Az szmsz 1. függelékének helyébe az 1. függelék lép.

(2) Az szmsz 2. függelékének helyébe a 2. függelék lép.

7.~.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.

Jászboldogháza, 2014

Dr. Dinai Zoltán SzűcsLajos
jegyző polgármester

A hirdetőtáblán kifüggesztve:
2014

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.. ./2014.( ) önkormányzati rendelete

A települési képviselők tiszteletdíjáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. *. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselőire és az
önkormányzat bizottságai nem képviselő tagjaira terjed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a polgármester és alpolgármester illetményére, illetve
tiszteletdíjára, melyet törvény külön szabályoz.

A tiszteletdíj

2. ~

(1) Az önkormányzati képviselőket, az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjait e
minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.

(2) Az önkormányzati képviselők havi tiszteletdija (alapdij) 20.000.- Ft.
(3) A bizottsági elnökök havi tiszteletdíja az alapdíjon felül 5.000.- Ft.
(4) A bizottságok nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja 8.000.- Ft.
(5) Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, illetve a bizottság nem képviselő tagja,

a részére e rendeletben megállapított tiszteletdíjról, írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

A képviselők költségei

3. *

(1) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából
végzett tevékenységgel összernggö, általa megelőlegezett és számlával igazolt, szükséges
költségét meg kell téríteni.

(2) A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

Vegyes rendelkezések

4. *

(1) A rendelet 2. *-ban megállapított tiszteletdíjat havonta utólag kell elszámolni és minden
hónap 10. napjáig kell kifizetni.
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5. *

(1) A tiszteletdíj összegét a Képviselő-testület szükség szeriiit, de évente legalább egyszer, a
költségvetési rendelet tárgyalásakor felülvizsgálja.

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jászboldogháza, 2014

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

2014

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (Mötv.)a
helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó rendelkezéseit az alábbiakban foglalom össze.

A képviselők jogai és kötelezettségei:

„32. ~ (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért
vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai
és kötelességei azonosak.

(2) Az önkormányzati képviselő;
a) a képviselő-testület ülésén a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott

módon — kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;
b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság

elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen — vagy legkésőbb
harminc napon belül írásban — érdemi választ kell adni;

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy
kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános vagy
zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az
önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület
vizsgálja felül bizottságának, a polgánnestemek, a részönkormányzat testületének, a
jegyzőnek — a képviselő-testület által átruházott — önkormányzati ügyben hozott döntését;

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
» a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást.

Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc
napon belül érdemi választ keH adni;

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén
felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti
meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult.
A képviselő-testület átalányt is megállapíthat;

Íz) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy
az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv,
valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét
az önkormányzat biztosítja;

i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali
eljárásában részt venni;
]) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt Venni a kormányhivatal által

szervezett képzésen;
Ic) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akilcnek évente legalább egy

alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.
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(3) Az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy Üzleti ügyében nem
hivatkozhat.

33. ~ Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő
megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület a szervezeti és
működési szabályzatában meghatározottak alapján — legfeljebb tizenkét havi időtartamra
csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás
újra megállapítható.

Összeférhetetlenséu:

„36. ~ (l$~ Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem
képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához
szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el,
amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól,
Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől
(vezetőjétől) kapta, kivéve

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői,
valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó,
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője,
foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) kormánytisztviselő;
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatásos állományú tagja;

e) jegyző (fZ5jegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal
köztisztviselője, alkalmazottja;

J) más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
Ii) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság
által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes
közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;

z) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet
ellátására jogosultja.

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes.”

Méltatlansá2:

38. ~ (I) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az
önkormányzati képviselőnek a megbízatását,

b$’ akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
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d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben a lehetséges jogorvoslati eljárások
kimerítését követően köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított hatvan napon belül részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező
határozat rendelkezéseinek megfelelően — nem rendezi;

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során
ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette;

J) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;

g) aki a 36. ~-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület
tudomására.

(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)—g) pontjában foglaltakról, a
jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától
számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az
önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul
tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

(4) Az önkormányzati képviselő meEválasztásától számított harminc napon belül
köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meEhatározott
köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati
képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének
megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően
megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek
nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a
konnányhivatalt.

(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. * (2)—(7) bekezdésében foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni.

VaEvonnyilatkozat-tétel:

„39. * (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év
január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot
köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele
közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e * tekintetében
együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén — annak benyújtásáig — az
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a
továbbiakban; vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata az el]enőrzéshez szolgáltatott azonosító
adatok kivételével — közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója
tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó
vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az
önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
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(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál
bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyoimyilatkozat-vizsgáló bizottság
tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet.

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyoimyilatkozat-vizsgáló bizottság
felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul
írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyoimyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.”

Tisztelt Képviselők!

Jelen tájékoztatás a hatályos jogszabályok alapján lett összeállítva. Az anyaggal kapcsolatos
bármilyen probléma esetén szívesen állok rendelkezésükre.

Jásztelek, 2014. október 21.

Tisztelettel:

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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12. napirendi ponthoz

Kedves Polgármester Asszony/Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94•* (2) bekezdése
és ennek megfelelve Társulási Megállapodásunk 11. pontja értelmében Onkormányzatukat a
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási tanácsában, képviselő testületük által delegált
tagjuk képviseli.

Tekintettel arra, hogy a polgármesterek és az önkormányzati képviselők megválasztását követően Új
képviselő-testületek kezdik meg a munkájukat, kérjük, szíveskedjenek a képviselő-testületük által
delegált tag személyét megerősíteni, illetve, ha szükséges új delegáltat választani.

Együttműködését köszönjük!

Jászladány, 2014. október 20.

Tisztelettel:

Drávucz Katalin
Társulás elnöke

Melléklet: határozat tervezet

Képviselő-testületi határozat-tervezet

Város/Község Képviselő-testülete a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási tanácsába a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.5 (2) bekezdése és a Társulási
Megállapodás 11. pontja alapján, az Önkormányzat képviseletét ellátó tagnak
polgármestert! testületi tagot delegálja.




