JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testületeinek, 2013. február 13-án 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
HORVÁTH Lajos

alpolgármester

BOZÓKI Edit Etelka
HAJAGOS-TÓTH István
NAGY András
SERES János
Képviselők
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
CSONTOS Máté
ZÖLDÁG János

polgármester
alpolgármester

DELI Jánosné
Képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető Alapszolgáltatási központ
Csúri Ferencné
ÁMK mb. vezetője
Kiss Melinda
Kiskunmajsai Járási Hivatalvezető
Kovács Tímea
körjegyző,
Tóthné Frank Anikó képviselő (Jászszentlászló) Borsik Imre, Tóth Antal képviselő (Móricgát)
igazoltan van távol.

Horváth Lajos - alpolgármester - köszöntötte a megjelent képviselőket Kiss Melinda Járási
Hivatalvezető asszonyt, Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető asszonyt, Csúri Ferencné
ÁMK megbízott vezető asszonyt. Megállapította, hogy mindkét testület határozatképes.
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Képviselő-testületek a napirendeket az alábbi sorrendben, tárgyalják meg:
1./ Körjegyzőség és Intézményi Társulás
2013. évi költségvetésének elfogadása
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos
alpolgármester

2./ Intézményi Társulás 2012. évi
Költségvetésének módosítása.
(írásos előterjesztés)

Horváth Lajos
alpolgármester

3./ Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program,
Szervezeti és Működési Szabályzata, Idősek Otthona
Házirendjének jóváhagyása.
(Szóbeli előterjesztés)

Bálintné Bajnóczi Edit
Alapszolgáltatási Kp.vezető

4./ Közös Hivatal létrehozása
(Írásos előterjesztés)

Horváth Lajos
alpolgármester

5./ Kiskunmajsai Járó beteg Szakellátó Központ
állam részére történő átadása
(Szóbeli előterjesztés)

Horváth Lajos
alpolgármester

6./ Szent László ÁMK Szervezeti és Működési
Szabályzata
(Szóbeli előterjesztés)

Csúri Ferencné
ÁMK mb. vezető

1. Napirend
Körjegyzőség és Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása
(Írásos előterjesztés)
Horváth Lajos alpolgármester: kérdéssel fordult a képviselő-testületek tagjaihoz, hogy
kérdésük merült-e fel az írásos anyaghoz.
Hajagos-Tóth István – képviselő – elismerésének adott hangot az írásos anyagra
vonatkozóan. Takarékos gazdálkodást tapasztal minden intézménynél, támogatja az
előterjesztést.
Nagy András – képviselő – tájékoztatta a képviselő-testületek tagjait, hogy valamilyen
adminisztrációs hiba miatt az együttes képviselő-testületi ülés anyaga későn került a kezébe,
nem sokkal az ülés megkezdése előtt, ezért nem tudott felkészülni. A napirendek szavazásra
bocsátásakor tartózkodással fog élni.
Kovács Tímea – körjegyző – sajnálatának adott hangot. A jövőben az ilyen kellemetlen
helyzetek elkerülése végett jobban ellenőrzi az ügyintéző a kiküldendő anyagot, valamint
telefonon hívást fog a testületi tagokhoz intézni. Így kívánja elejét venni a hasonló eset
megtörténtének.
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Képviselők az írásos anyag és a hallottak alapján az előterjesztést elfogadják és
Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozza:

11/2013. (II.14. ) egy. hat. Jászszentlászló
3/2013. (II.14-) egy. hat. M ó r i c g á t
Jászszentlászló - Móricgát Községi Önkormányzatok
Körjegyzősége 2013. évi költségvetése
Határozat

1.) Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő
- testületek együttes ülésén a Jászszentlászló - Móricgát Községi
Önkormányzatok Körjegyzősége 2013. évi költségvetését
36.047.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből
Bevételek
- a saját működési bevételi előirányzatok összege 350.000.- intézményfinanszírozás
35.697.000.Kiadások
- személyi juttatások előirányzata
23.685.000.- munkáltatót terhelő járulékok előirányzata
5.878.000.- dologi kiadások előirányzata
6.307.000.127.000.- felhalmozási kiadások előirányzata
- pénzeszközátadás, egyéb támogatás
50.000.-

2.)

A költségvetési szerv létszámkeretét 2013 évben nyitó 10,75
főben,
záró 10,75 főben határozza meg (közfoglalkoztatott létszám nélkül)

3.) Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele:
- Saját bevétel
350.000.- Normatív állami hozzájárulás
19.311.843.Intézményfinanszírozás megoszlása:
- Móricgát hozzájárulása 16,79%
7.047.174.- Jászszentlászló hozzájárulása 83,21%
28.649.826.-

3

4.) Felhatalmazást kap a Körjegyző, hogy a költségvetési szerv saját
működési bevételi előirányzatát meghaladó ténylegesen realizálódó
többletbevételét a jogszabályi keretek között önálló
hatáskörben
használja fel, melyhez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó
határozata szükséges.
5.) Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületét,
hogy a Körjegyzőség 2012. évi pénzmaradványát állapítsa meg.

Határidő: 2013. december 31.
2012. zárszámadást jóváhagyó együttes ülés
Felelősök: Horváth Lajos alpolgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző
Bálintné Bajnóczi Edit – Alapszolgáltatási Központvezető – az Intézményi Társulás írásos
anyagához kiegészítésül hozzátette, hogy az Alapszolgáltatási Központ intézmény jelenleg
minden lakójának biztosítja az inkontinencia betétet, illetve felnőtt pelenkát. Szerepel a
költségvetésben a kiadások között. A képviselők álláspontjára kíváncsi, hogy továbbra is
vásárolja-e meg az intézmény a készletet, vagy terheljék a lakókat illetve hozzátartozókat
ezzel a költséggel?

Hajagos-Tóth István – hány lakót érint a probléma?

Bálintné Bajnóczi Edit – AK intézményvezető – 21 lakóból 18 lakót érint a kérdés.

Csontos Máté – Móricgát polgármestere – akik rászorulók azoknak vásároljuk meg, a
módosabb lakóktól pénzt kell kérni. Móricgátnak szűkösek az anyagi lehetőségei.

Kovács Tímea – körjegyző – a költségvetés most úgy készült, hogy az intézmény biztosítja a
betétet. Amennyiben a bevételek nem fedezik a kiadásokat visszatérünk erre a kérdésre.

Képviselők az írásos anyag és a hallottak alapján az előterjesztést elfogadják és
Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozza:
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12 /2013. (II. 13.) együttes hat. (Jászszentlászló)
4 /2013. (II. 13.)együttes hat. (Móricgát)
Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2013. évi költségvetése
Határozat

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes ülése a
Jászszentlászló és Móricgát községi Intézményi Társulás létrehozásáról szóló
Megállapodásban foglaltak szerint az Intézményi Társulás 2013. évi költségvetését az
alábbiak szerint állapítja meg.
1.0

Szent László ÁMK Általános Iskola
2012. évi áthúzódó kiadások
ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

56.000.-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

15.000.-Ft

- dologi kiadások
1.1

1.492.000.-Ft

Szent László ÁMK Napközi otthonos Óvoda
Költségvetési főösszege:

50.960.000.-Ft

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

28.844.000.-Ft
7.129.000.-Ft
14.987.000.-Ft

Intézményfinanszírozás

19.744.000.-Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

1.209.878.-Ft

Engedélyezett létszámkeret:

15,75 fő
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1.2 Szent László ÁMK Gyermekélelmezési konyha intézményegység
Költségvetési főösszege:

55.106.000.-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- intézményi ellátási díjak
Kiadási előirányzatok főösszege:

33.465.000.-Ft
55.106.000.-Ft

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

13.525.000.-Ft
3.482.000.-Ft
37.699.000.-Ft

Beruházás
Olajsütő

400.000.-Ft

Intézményfinanszírozás

21.641.000.-Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

1 723 254.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

10 fő

záró létszám
2.

10 fő

Alapszolgáltatási Központ
Költségvetési főösszege:

72.145.000.-Ft

Bevételi előirányzatok
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

27.372.000.-Ft

- intézményfinanszírozás

44.773.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

72.145.000,-Ft

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

28.031.000,-Ft
7.257.000,-Ft
35.493.000,-Ft

Felhalmozási kiadások
- Beruházás
- Számítógép nyomtatóval
- Hűtőszekrény

1.000.000.-Ft
304.000.-Ft
60.000.-Ft
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Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

2.832.450.-Ft

Nyitó létszámkeret

15 fő

Záró létszámkeret

15 fő

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

4.506.000.-Ft
2.862.000.-Ft
788.000.-Ft
856.000.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám
záró létszám

1,25 fő
1,25 fő

7. Móricgát Községi Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás
összegének meghatározását a határozat melléklete tartalmazza.
8. A költségvetési szervek és feladatok kiadási előirányzatok részletezését az
előterjesztéshez csatolt elemi költségvetés tartalmazza.
9. Az előirányzatok évközi módosításának hatáskörét a Megállapodás és a Jászszentlászló
Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete tartalmazza.
10.

Intézményi Társulás körébe tartozó költségvetési szervek feladatok előirányzatait
csökkenti, más költségvetési szervhez, vagy feladathoz átcsoportosítani,
létszámkeretet módosítani, kizárólag együttes képviselő-testületi ülésen hozott
határozattal lehet.

11.

Intézményi Társulás körébe tartozó költségvetési szervek és feladatok éves
zárszámadási beszámolója alapján keletkezett pénzmaradványokat ott lehet
felhasználni, ahol az keletkezett, amennyiben az együttes képviselő-testület ettől
eltérően nem rendelkezik.

12.

Intézményi Társulás körébe tartozó költségvetési szervek, feladatok
finanszírozásában jelentkező – bevételi forrás csökkenés, kiadási előirányzatok
indokolt túllépése miatti – önkormányzati finanszírozási támogatás emelkedéséből a
Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú pénzeszköz átadás
összegének kiegészítését a zárszámadási beszámoló elfogadásával egyidejűleg kell
megállapítani, melyet a melléklet szerinti számítási módszerrel lehet meghatározni.
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Határidők:

Felelősök:

2013. december 31-ig folyamatosan
2012. évi zárszámadási beszámolót
elfogadó együttes ülés.

Horváth Lajos alpolgármester
Csontos Máté polgármester
Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolg. Kp. Vezető
Csúri Ferencné megbízott ÁMK vezető

2. Napirend
Intézményi Társulás 2012. évi Költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horváth Lajos alpolgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Horváth Lajos alpolgármester – kérdéssel fordult Képviselő-testületekhez, hogy az írásos
anyaggal kapcsolatban van-e kérdésük.
Képviselők az írásos anyag és a hallottak alapján az előterjesztést elfogadják és
Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozza:
13 /2013. (II. 13.) együttes hat. (Jászszentlászló)
5/2013. (II. 13.)együttes hat. (Móricgát)
Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2012. évi költségvetésének módosítására

Határozat
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:
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1.

Szent László ÁMK Szent László Általános Iskola - tagintézmény

Költségvetési főösszege:
103.112.000.- Ft
ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- Intézményi működési bevételek

21.345.000.- Ft

- Egyéb működési bevételek

6.071.000.- Ft

- Intézményfinanszírozás

75.696.000.- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

103.112.000.- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

61.125.000.- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.042.000.- Ft

- dologi kiadások

18.991.000.- Ft

- egyéb működési kiadások

1.159.000.- Ft

- tartalék

5.795.000.- Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

4.419.543.- Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

28 fő

záró létszám

28 fő

2.
Szent
Gyermekélelmezési konyha - intézményegység

László

ÁMK

Költségvetési főösszege:

55.542.000.- Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- intézményi ellátási díjak

25.975.000.- Ft

- intézményfinanszírozás

29.567.000.- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

55.542.000.- Ft

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

14.047.000.- Ft
3.496.000.- Ft
37.999.000.- Ft
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Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszközátadás éves előirányzata:

460.789.- Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

10 fő

záró létszám

10 fő

3.Alapszolgáltatási Központ
Költségvetési főösszege:

74.051.000.- Ft

Bevételi előirányzatok
Működési bevétel
- intézményi működési bevétel

30.225.000.- Ft

- egyéb működési bevétel

1.951.000.- Ft

- intézményfinanszírozás

41.875.000.- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

74.051.000.- Ft

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

29.075.000.- Ft
7.675.000.- Ft
34.350.000.- Ft

- felújítás

1.000.000.- Ft

- tartalék

1.951.000.- Ft

Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

2.421.403.- Ft

Nyitó létszámkeret

16 fő

Záró létszámkeret

16 fő

Határidők:

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

Felelősök:

Horváth Lajos
Csontos Máté
Kovács Tímea
Csúri Ferencné
Bálintné Bajnóczi Edit

alpolgármester
polgármester
körjegyző
ÁMK mb.vezető
Alapszolg. Központ vezető
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3. Napirend
Alapszolgáltatási Központ
házirendjének jóváhagyása

Szakmai

Program,

SzMSZ,

Idősek

Otthona

Előterjesztő: Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ intézményvezető
(írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Bálintné Bajnóczi Edit: Köszöntötte a megjelenteket. Az írásos anyag kiegészítéseként
elmondta, hogy a intézménynél változások történtek. Az Idősek Otthona tevékenységen
megszűnt az emelt szintű ellátás, csak átlagos szintű ellátást biztosítanak 2012 félévtől. A
mozgásterapeuta biztosítása nem kötelező ezért megszűnik az intézménynél. Az Idősek
otthona 21 fő, a szociális étkeztetés 82 fő, a házi segítségnyújtás 18 fő gondozásával működik.
Nappali klub 50 fő közeli létszámmal üzemel, az idősek nagyon kedvelik, szívesen járnak be.
Emellett az intézmény keretein belül működik a gyermekjóléti szolgálat, a falugondnoki,
tanyagondnoki tevékenység.
Hajagos-Tóth István – képviselő – üdvözölte, hogy sikerült az emelt szinttől megszabadulni.
Bálintné Bajnóczi Edit – intézményvezető – tájékoztatta a képviselőket, hogy napi szintű
viták és konfliktusok vannak bizonyos lakókkal az étkezés miatt. Már az alpolgármester
segítségét kellett kérnem, hogy tegyen igazságot.
Nagy András – képviselő – bajkeverő lakók mindig vannak. Ha nem tetszik az ellátás,
kiköltözhet az otthonból. Bizonyára sokan állnak sorba. Vannak emberek, akiknek semmi sem
felelne meg.
Horváth Lajos alpolgármester: Ha több kérdés, kiegészítés nincs akkor kérem, szavazzunk
az Alapszolgáltatási Központhoz Szakmai Program elfogadásáról
Képviselők részéről több kérdés nincs és a napirendhez Jászszentlászló Községi
Önkormányzat képviselő-testülete4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes
határozatot hozza:
14/2013. (II. 13.) együttes hat. (Jászszentlászló)
6/2013. (II. 13.)együttes hat. (Móricgát)
Alapszolgáltatási Központ Szakmai program elfogadása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat Képviselő-

önkormányzat

Móricgát

Községi

testülete, elfogadja és jóváhagyja

az Alapszolgáltatási Központ

jegyzőkönyv

mellékletében

foglalt Szakmai Programját
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

11

Horváth Lajos alpolgármester: Ha több kérdés, kiegészítés nincs akkor kérem, szavazzunk
az Alapszolgáltatási Központhoz Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Képviselők részéről több kérdés nincs és a napirendhez Jászszentlászló Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes
határozatot hozza:

15/2013. (II. 13.) együttes hat. (Jászszentlászló)
7/2013. (II. 13.) együttes hat. (Móricgát)
Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzat
elfogadása

H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat Képviselő-

önkormányzat

Móricgát

Községi

testülete, elfogadja és jóváhagyja

az Alapszolgáltatási Központ

jegyzőkönyv

mellékletében

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidő: azonnal
Felelős:
alpolgármester

Horváth Lajos alpolgármester: Ha több kérdés, kiegészítés nincs, akkor kérem, szavazzunk
az Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthona Házirendjének elfogadásáról
Képviselők részéről több kérdés nincs és a napirendhez Jászszentlászló Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes
határozatot hozta:
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16/2013. (II. 13.) együttes hat. (Jászszentlászló)
8/2013. (II. 13.)együttes hat. (Móricgát)
Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthona
Házirendjének elfogadása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat Képviselő-

önkormányzat

Móricgát

Községi

testülete, elfogadja és jóváhagyja

az Alapszolgáltatási Központ

jegyzőkönyv

mellékletében

foglalt Idősek Otthona Házirendjét.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
4. Napirend
Közös hivatal létrehozása
Előterjesztő: Horváth Lajos alpolgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Horváth Lajos – alpolgármester - az írásos anyag kiment a meghívó mellékleteként. Kérdés
hozzászólás van-e a képviselők részéről.

Kovács Tímea – körjegyző - írásos anyag kiegészítéseként elmondta, hogy a törvényi
változás tette szükségessé a Közös hivatal létrehozását. Legkésőbb március 01. nappal létre
kell hozni az új intézményi formát. Jászszentlászló és Móricgát Községek már 1993. év óta
együtt működtetik a Körjegyzőség Hivatalát, ezért különösebb változást nem eredményez az
új intézményi forma. Úgy is lehet fogalmazni, hogy ez csak formaság. A közös hivatal 8,75 fő
köztisztivselővel, egy fő egyéb foglalkoztatottal áll fel. Ebből a móricgáti kirendeltségen
dolgozik 0,75 fő köztisztviselő 0,25 fő egyéb foglalkoztatott.
Hajagos-Tóth István – képviselő – egyetért az írásos előterjesztéssel.
Csontos Máté – Móricgát polgármestere – a közös hivatal a Körjegyzőség folytatása.
Tulajdonképpen minden marad a régiben csak a név lesz új.

Horváth Lajos alpolgármester: Ha több kérdés, kiegészítés nincs, akkor kérem, szavazzunk
a Közös Hivatal alakításáról.
Képviselők részéről több kérdés nincs és a napirendhez Jászszentlászló Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes
határozatot hozza:
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17 /2013. (II. 13.) sz. Jászszentlászló normatív határozat
9/2013. (II. 13.) sz. Móricgát normatív határozat
Közös hivatal alakításáról
HATÁROZAT
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és
Móricgát
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIC. tv. 85. §. (1) bekezdésében foglaltak
alapján egymással megállapodva 2013. március 1. napjától
Közös Önkormányzati Hivatalt hoznak létre.
2. A képviselő-testületek az erről szóló megállapodást a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyják.
3. Felhatalmazzák a polgármestereket a megállapodás aláírására.
4. Megbízzák a Közös Önkormányzati Hivatalt vezető jegyzőt,
hogy a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát
2013. április 30-ig terjessze a testületek elé.
5. Megbízzák a jegyzőt, hogy a helyi rendeletek felülvizsgálatát
készítse elő ezen döntésből adódó változások átvezetése végett
2013. április 30-ig.
Felelős: polgármesterek, jegyző
Határidő: 2013. február 28., 2013. április 30.
MELLÉKLET
MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
(székhely: 6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. képviseletében: Horváth Lajos
alpolgármester)
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
(székhely: 6132 Móricgát, Deák Ferenc u. 26/b., képviseletében: Csontos Máté
polgármester)
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján, 2013. március 1-jei hatállyal
határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoznak létre.
1.1. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése:
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
1.2. A közös önkormányzati hivatal székhelye:
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6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.
1.3. A Képviselő-testületek megállapodnak, hogy 2013. március 1. napjától a Közös
Önkormányzati Hivatal Móricgát községben állandó jelleggel „Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal Móricgáti Kirendeltsége” elnevezéssel kirendeltséget működtet,
a Móricgát községet érintő önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése
céljából. A kirendeltség a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti
egységeként működik.
1.4.

A közös önkormányzati hivatal telephelye:
Móricgáti Kirendeltség 6132 Móricgát, Deák F. u. 26/b.

2. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA
2.1

A megállapodás létrehozása:
A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról az
egyes képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörében minősített szótöbbséggel
hozott határozattal döntenek. A döntésről a meghozatalát követően legkésőbb 15
napon belül értesíteni kell a további érintett önkormányzatokat.

2.2

A megállapodás módosítása:

2.2.1 A megállapodás módosítását kezdeményezhetik a megállapodó önkormányzatok
Képviselő-testületei, a másik önkormányzat írásbeli megkeresésével.
2.2.2. A módosítási javaslat nem érintheti az 1.1, 1.2. pontokat, és nem célozhatja a Hivatal
megjelölt határidőn kívüli (2.3.1 pont) megszüntetését. A módosítási javaslatot az
önkormányzatok legkésőbb 30 napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni, és a
döntés meghozataláról 15 napon belül kötelesek értesíteni a másik önkormányzatot.
2.3

A megállapodás megszüntetése

2.3.1

A Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett
képviselő-testületek az általános önkormányzati választások napját követő hatvan
napon belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban
(illetőleg az annak mellékletét képező közös megegyezést rögzítő megállapodástervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötő másik önkormányzat képviselőtestülete a határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét követő tizenöt
napon belül meg kell, hogy tárgyalja.

2.3.2

Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint
kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak.
3. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI

3.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása
3.1.1 A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg illetve terhelik – az alábbi pontokban
részletezett kiegészítésekkel.
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3.1.2 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal
bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletüket
tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt – együttes testületi ülésen döntenek.
3.1.3 A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv éves költségvetése
Jászszentlászló Községi Önkormányzat költségvetésének részét képezi, melyet a jelen
megállapodásban rögzített, a Hivatal működési költségek viselésének arányára és
teljesítésének feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül.
3.1.4 A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal éves
költségvetési és szakmai beszámolójáról – a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló
képviselő-testületi ülés előtt – együttes testületi ülésen döntenek.
3.1.5 A Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző
gyakorolja azzal a megkötéssel, hogy a munkáltatói döntéseket a Móricgáti
Kirendeltségnek köztisztviselői, alkalmazottjai vonatkozásában (kinevezés, bérezés,
vezetői kinevezés, jutalmazás, felmentés stb.) Móricgát Község Polgármesterének
jóváhagyó egyetértésével köteles meghozni. A Közös Önkormányzati Hivatal minden
egyéb munkavállalójával kapcsolatban a fent nevezett munkáltatói döntéseit
Jászszentlászló Község Polgármesterének jóváhagyó egyetértésével köteles meghozni.
3.2. A közös önkormányzati hivatal vezetése, a jegyző
3.2.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti.
3.2.2. A jegyzői kinevezéshez és felmentéshez Jászszentlászló és Móricgát települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A jegyző
tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat (Mötv. 19. § b) pont) Jászszentlászló Község
Polgármestere gyakorolja.
3.2.3. A jegyző köteles mindegyik Képviselő-testületi ülésen részt venni és ott a szükséges
tájékoztatást megadni.
3.2.4. A Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos kérdéseket szükség szerint
együttes Képviselő-testületi ülésen kell határozni.
3.2.5. A jegyző minden év április 30-ig együttes ülésen beszámol a közös hivatal
működéséről.
3.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma
3.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma:
a) Szakmai létszám:
• jegyző

1 fő

• köztisztviselők

8,75 fő, ebből kirendeltségen

0,75 fő

b) Kisegítő létszám:

1 fő, ebből kirendeltségen

0,25 fő

Összesen:

10,75 fő

Létszám mindösszesen: 10,75 fő
3.4. A közös önkormányzati hivatal felépítése
3.4.1. A közös önkormányzati hivatal egységes, szakmai szervezeti egységekre nem
tagolódik.
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3.4.2. A közös önkormányzati hivatal az 1.2.2. pontban megjelölt helyszínen állandó
kirendeltséget működtet.
3.4.3. A kirendeltségen biztosítani szükséges alábbi feladatok ellátását:
-

szociális és gyermekvédelmi ügyek,

-

adóigazgatási ügyek,

-

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció,

-

pénztári kifizetések.

3.4.4. A 3.4.3 pontban fel nem sorolt ügytípusok a munkaszervezés célszerűségét figyelembe
véve elláthatók a székhelyen és a kirendeltségen is. Ennek részletezését a közös
önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS,
VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI

4.1.

A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás

4.1.1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik,
a hivatali feladatellátásra használt helyiségek dologi kiadásai) az állam - az adott évi
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által
ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e
célra elkülönített számlájára folyósít.
4.1.2. A közös hivatal hivatali helyiségeinek biztosításáról (köztisztviselő, munkavállalók
megfelelő elhelyezéséről) a székhely hivatal esetében Jászszentlászló Községi
Önkormányzat, a kirendeltség esetében Móricgát Községi Önkormányzat
gondoskodik. A kirendeltség közüzemi költségeit Móricgát Községi Önkormányzat
viseli, a székhely hivatal közüzemi költségei a közös hivatal költségvetését terhelik.
4.1.3. A hivatal elhelyezésére szolgáló épületekkel kapcsolatos fejlesztések, karbantartások,
beruházások, az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, hibák javítása. a
tulajdonos önkormányzatot terhelik.
4.1.4.

A közös hivatal működésével kapcsolatos dologi (a 4.1.2 pontban meghatározottak
kivételével) költségek támogatással nem fedezett költségekhez az önkormányzatok
saját bevételeik terhére, lakosságarányosan járulnak hozzá.

4.1.5. A 4.1.4. pont szerinti hozzájárulás tervezett összegéről Jászszentlászló Község
Polgármestere legkésőbb a tárgyév január 30-ig tájékoztatja Móricgát Község
Önkormányzatát, ezzel kapcsolatos észrevételeiket legkésőbb tárgyév február 8-ig
megteszi Jászszentlászló Község Önkormányzat felé.
4.1.6. A közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok vállalják,
hogy a finanszírozásból nem fedezett költségekhez szükséges hozzájárulások összegét
saját költségvetésükbe betervezik, valamint a közös hivatal költségvetésében
elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének 1/12 részét minden hónap 30.
napjáig átutalják a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.
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4.1.7. Felek megállapodnak, hogy minden évben a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolóval egyidejűleg elszámolnak az előző évi hozzájárulásokkal. Felek kötelezik
magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás
kézhezvételétől számított 30 napon belül részükről megtörténik.
A közös önkormányzati hivatal vagyoni viszonyai: Ingatlanok használatba adása
4.1.8. A székhelyen és telephelyen a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására
használt ingatlanok, ingóságok a közös önkormányzati hivatalt fenntartó
önkormányzatok tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös
önkormányzati hivatal használatába adnak.
4.1.9. A tulajdonos önkormányzat 2013. március 1. napjától kezdődően a közös
önkormányzati hivatal ingyenes használatába adja a közös önkormányzati hivatali
feladatok ellátásához szükséges ingó vagyont.
4.1.10. Az ingyenes használatba adott ingóságok 2013. március 1. napjától a közös
önkormányzati hivatal önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek. A használatba adás
ingyenes és a jelen megállapodás szerinti közös hivatali feladatellátás időtartamára
szól.
5. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKÁJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA
5.1

A Hivatal működtetése során biztosítani kell az önkormányzati és a hivatali munka
átláthatóságára, nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi előírások betartását.

5.2 A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról a
jegyző gondoskodik a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét
képező, a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló
szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
5.3

A kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét nem érintő képviselő-testületi
döntések nyilvánosságának biztosítása a jegyző feladata. A jegyző a határozatok
nyilvánosságáról a nyilvános ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé tételével, a rendeletek
nyilvánosságáról kihirdetésükkel gondoskodik az egyes önkormányzatok szervezeti és
működési szabályzatainak előírásai szerint.

5.4 A közérdekű adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdekű
információk, közzétételek és hirdetmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos
döntéshozók és felelősök az egyes polgármesterek. Ezen információk nyilvánosságra
hozatalának rendje főszabály szerint az egyes önkormányzatok hirdetőtábláján való
közzététel; az ezen felülbiztosított további közzétételi helyekről (pl. honlap, helyi
sajtótermék, egyéb hirdetőtáblák, stb.) az egyes önkormányzatok szervezeti és működési
szabályzatai rendelkeznek.
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6. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
6.1.

Jelen megállapodás 2013. március 1. napján lép hatályba.

6.2. A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás
tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös
hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy
méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul
felülvizsgálják.
Jászszentlászló, 2013. február
Horváth Lajos
alpolgármester
Jászszentlászló Község Önkormányzata

Csontos Máté
polgármester
Móricgát Község Önkormányzata

ZÁRADÉK:
Jelen Társulási Megállapodást
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2013. (II. 13.)
önkormányzati határozatával,
Móricgát Község Önkormányzatának
önkormányzati határozatával,

Képviselő-testülete

/2013.

(II.

13.)

fogadta el.

Horváth Lajos alpolgármester: Ha több kérdés, kiegészítés nincs, akkor kérem, szavazzunk
a Körjegyzőség megszüntető okiratának elfogadásáról.
Képviselők részéről több kérdés nincs és a napirendhez Jászszentlászló Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes
határozatot hozza:
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18/2013. (II. 13.) sz. Jászszentlászló normatív határozat
10/2013. (II. 13.) sz. Móricgát normatív határozat
Jászszentlászló-Móricgát
Önkormányzatok
megszüntető
okiratának
Körjegyzősége
elfogadása
HATÁROZAT
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 11.§ (1) bekezdése felhatalmazása
alapján
Jászszentlászló-Móricgát
Önkormányzatok
Körjegyzősége
költségvetési szervet 2013. február 28-val megszünteti.
2. A képviselő-testületek az erről szóló megszüntető okiratot a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyják, és egyidejűleg felkérik a
körjegyzőt, hogy a megszüntetési eljárást az illetékes Magyar Államkincstárnál
kezdeményezze.
Felelős: polgármesterek, jegyző
Határidő: 2013. február 28.
Melléklet
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Móricgát Község
Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 11.§ (1) bekezdése felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) szerinti
tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki.
1. A megszűnő költségvetési szerv neve:
Jászszentlászló-Móricgát Önkormányzatok Körjegyzősége
2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 6133 Jászszentlászló, Dózsa György utca 8.
Telephelye: 6132 Móricgát, Deák Ferenc utca 26/B.
3. Megszüntető szerveinek megnevezése, székhelye:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat, 6133 Jászszentlászló Dózsa György u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat , 6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
4. Megszüntetés oka: a törvény erejénél fogva a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 146/D.§ (2) bekezdése alapján
5. A megszűnés módja: jogutóddal történő megszűnés, átalakulással
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6. Közfeladatok jövőbeni ellátása:
A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát 2013. március 1. napjától a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A feladatok ellátásához szükséges vagyon a
Jászszentlászló Község Önkormányzata és a Móricgát Község Önkormányzata tulajdonaként
biztosított, melynek használatára a társult önkormányzatok közötti megállapodás valamint az
önkormányzatok vagyonrendeleteinek szabályai az irányadóak.
7. A foglalkoztatottak kapcsolatos munkáltatói intézkedések
A megszűnő intézmény alkalmazottjait 2013. március 1. napjától a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal jogviszonyuk változatlanul hagyása mellett továbbfoglalkoztatja,
közszolgálati jogviszonyuk folyamatos.
8. A megszűnő költségvetési szerv kinevezett vezetőjével kapcsolatos rendelkezés
A Mötv.146/C.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó önkormányzatok polgármesterei az Mötv.
83. b) pontjának megfelelő eljárásban megállapodtak, mely szerint a megszűnő körjegyzőség
körjegyzőjét a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják.
9. Kötelezettséget vállalás rendje.
A megszűnő költségvetési szerv nevében 2013. február 28-ig lehet kötelezettséget vállalni. Az
intézmény előirányzatai 2013. február 28. napjával zárolásra kerülnek.
A megszüntetést követően a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal tekintendő jogutódnak.
10. Megszűnés időpontja: 2013. február 28.

Záradék:
Jászszentlászló-Móricgát Önkormányzatok Körjegyzősége jelen megszüntető okiratát
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2013.(II. 13.) számú
határozatával, Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2013.(II. 13.) számú
határozatával hagyta jóvá.
Jászszentlászló, 2013. február 13.

Horváth Lajos
alpolgármester
Jászszentlászló Község Önkormányzata

Csontos Máté
polgármester
Móricgát Község Önkormányzata
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Horváth Lajos alpolgármester: Ha több kérdés, kiegészítés nincs, akkor kérem, szavazzunk
a Közös hivatal Alapító okiratának elfogadásáról.
Képviselők részéről több kérdés nincs és a napirendhez Jászszentlászló Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes
határozatot hozza:
19/2013. (II. 13.) sz. Jászszentlászló normatív határozat
11/2013. (II. 13.) sz. Móricgát normatív határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító okiratának elfogadása
HATÁROZAT
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8.§-a felhatalmazása alapján
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervet alapít
2013. március 1-től.
2. A képviselő-testületek az erről szóló alapító okiratot a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyják, és egyidejűleg felkérik a körjegyzőt, hogy a
nyilvántartásba vételi eljárást az illetékes Magyar Államkincstárnál
kezdeményezze.
Felelős: polgármesterek, jegyző
Határidő: 2013. február 28.

Melléklet.
JÁSZSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATA
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Móricgát Község
Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatok működésével, a polgármester, a
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására, az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42.§ 7. pontjában
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§ (1)-(2)bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően az
alábbi alapító okiratot adják ki:
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1. A költségvetési szerv:
Neve: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
Rövidített név: Jászszentlászlói Hivatal
Székhelye: 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
Költségvetési törzsszáma:
2. Telephely: neve: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Móricgáti Kirendeltség
címe: 6132 Móricgát, Deák Ferenc u. 26/b.
típusa: állandó jellegű hivatali kirendeltség
3. Alapító szervei:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 6133 Jászszentlászló Dózsa
György u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
4. Irányító szerve és annak vezetője:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 6133 Jászszentlászló Dózsa
György u. 8.
Az irányító szerv vezetője: Jászszentlászló Község Polgármestere
5. Fenntartója: Jászszentlászló Község Önkormányzata, 6133 Jászszentlászló Dózsa György
u. 8.
Móricgát Község Önkormányzata, 6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
a 2013. február 13-án jóváhagyott megállapodásban foglaltak szerint.
6. Jogelődje:
Neve, székhelye: Jászszentlászló-Móricgát Önkormányzatok Körjegyzősége, 6133
Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.
Alapításának időpontja: 1993. július 1.
Megszüntetésének időpontja, módja: 2013. február 28., átalakítás
7. Illetékessége, működési köre:
Illetékességi területe: Jászszentlászló és Móricgát községek közigazgatási területe
8. Típus szerinti besorolása:
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
Jogállása: önálló jogi személy
9. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.
10. Alaptevékenysége:
A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Jászszentlászló és Móricgát községek vonatkozásában. A közös
hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös
hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Móricgát településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi
tevékenység végzésére.
11. Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
12. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
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841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841133 Adó- illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
13. Kisegítő, vállalkozási tevékenység, szervezeti egység
A költségvetési szerv kisegítő illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.
14. A hivatali feladatellátáshoz biztosított vagyon:
A fekvés szerinti önkormányzat tulajdonában lévő és a költségvetési szerv ingyenes
használatába adott, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon:
Székhely épülete Jászszentlászló Dózsa György u. 8.
Kirendeltség épülete Móricgát, Deák Ferenc u. 26/b.
továbbá a jogelődtől vagyonleltár szerint átvett és nyilvántartott tárgyi eszközök.
A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog:
A vagyontárgy fekvése szerint Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletekben,
valamint a társulási megállapodásban foglaltak szerint.
15. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés:
A feladatellátás tekintetében a felsorolt szakfeladatokon a bevételek és a kiadások
különbözeteként megállapított hiány/többlet lakosságszám arányosan kerül felosztásra a
társult önkormányzatok között a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal jóváhagyott
költségvetése alapján, a társulási megállapodásában foglaltak szerint.
A költségvetési szerv költségvetése és zárszámadása a gesztor Jászszentlászló Község
Önkormányzata költségvetésében és zárszámadásában külön címen, elkülönítetten kap helyet.
16. Költségvetési szerv vezetőjének (jegyzőjének) kinevezési rendje:
A Mötv. 146/C.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó önkormányzatok polgármesterei az Mötv.
83. b) pontjának megfelelő eljárásban megállapodtak, mely szerint a megszűnő körjegyzőség
körjegyzőjét a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként foglalkoztatják.
Az átmeneti időszakon túl a jegyzőt az Mötv. 82.§ (1) bekezdése szerint pályázat alapján a az
érintett település polgármesterei nevezik ki határozatlan időre a Mötv. 83.§ b) pontja szerinti
eljárásban, a polgármesterek lakosságszám arányos többségi döntése alapján.
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
-közszolgálati jogviszony: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény alapján
-munkaviszony: munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján
-megbízási és vállalkozói jogviszony: polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
alapján
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Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. március 1-jén lép hatályba. Jászszentlászló-Móricgát
Önkormányzatok Körjegyzősége alapító okiratát Jászszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 19/2013.(II. 13.) számú határozatával, Móricgát Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 11/2013.(II. 13.) számú határozatával hagyta jóvá.

Jászszentlászló, 2013. február 13.

Horváth Lajos
alpolgármester
Jászszentlászló Község Önkormányzata

5.

Csontos Máté
polgármester
Móricgát Község Önkormányzata

Napirendi pont
Kiskunmajsai Járó-beteg Szakellátó Központ állam részére történő átadása
(Szóbeli előterjesztés)

Horváth Lajos – alpolgármester – Előterjesztette a Kiskunmajsai Járó-beteg Szakellátó
Központ. Tájékoztatta a képviselő testületek tagjait, hogy lehetőség van dönteni abban a
kérdésben, hogy a Kiskunmajsai Járó-beteg Szakellátó Központot az állam működteti 2013.
május 01-től. Erről kell döntenie a testületeknek.
Kéri a képviselőket, hogy hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék fel.
Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető – hozzászólásában az állami átadással kapcsolatban az
alábbiakat mondta el. Korábban polgármesterként, többször nekifutottak ennek a kérdésnek,
azonban Kiskunmajsa nem kívánt élni, és most sem kíván élni az állami átadás lehetőségével.
Ez az Ő döntésük, jogukban áll, így dönteni. Szank, Csólyospálos, Kömpöc már meghozták a
döntést, úgy döntöttek nem kívánják a szakellátót fenntartani május 01. után.
Csontos Máté – Móricgát polgármestere – hangot adott azon véleményének, hogy Móricgát
község támogatja az állami átadást. Móricgát község nem kíván anyagilag hozzájárulni a
központ fenntartásához. Eddig is komoly teher volt a falunak. Kiskunmajsa nyertese volt
ennek az ügynek, a kistelepülések azonban más helyzetben vannak. Annak idején is csak
tisztességből szavaztam meg, hogy hozzájárulunk a Járóbeteg szakellátó fenntartásához.
Támogatja az átadást.
Nagy András – képviselő – a betegekkel mi lesz?

Kiss Melinda – Járási Hivatalvezető - elmondta, hogy az átadás semmilyen változást nem
eredményez a lakosság ellátásában. A körzetbe tartozó lakosok változatlan feltételekkel
igénybe vehetik a központ szolgáltatásait.
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Hajagos-Tóth István – képviselő – értesülései szerint a Kiskunhalasi Kórház szakmai
felügyelete alá fog tartozni.
Horváth Lajos alpolgármester: Ha több kérdés, kiegészítés nincs, akkor kérem, szavazzunk
a Kiskunmajsai Járó-beteg Szakellátó Központ állami fenntartásba történő átadásról.
Képviselők részéről több kérdés nincs és a napirendhez Jászszentlászló Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
20/2013. (II. 13.) számú határozat Jászszentlászló
Járóbeteg-szakellátási feladatok állami átadása
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat képviselő-testülete, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D § (5)
bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy (2) bekezdésében
megjelölt járóbeteg-szakellátási feladatainak egészét 2013. április
30-át követően nem kívánja ellátni, és átadja azt az államnak.
2. Felhatalmazza továbbá az alpolgármestert, hogy az 1. pontban
megjelölt önkormányzati döntésről az egészségügyi feladatok
ellátásáért felelős minisztert legkésőbb 2013. február 15-ig
tájékoztassa.
Felelős: Horváth Lajos alpolgármester
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
12/2013. (II. 13.) számú határozat Móricgát
Járóbeteg-szakellátási feladatok állami átadása
1. Móricgát Községi Önkormányzat képviselő-testülete, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D § (5)
bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy (2) bekezdésében
megjelölt járóbeteg-szakellátási feladatainak egészét 2013. április
30-át követően nem kívánja ellátni, és átadja azt az államnak.
2. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az 1. pontban
megjelölt önkormányzati döntésről az egészségügyi feladatok
ellátásáért felelős minisztert legkésőbb 2013. február 15-ig
tájékoztassa.
Felelős:
Csontos Máté polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal
2.pont tekintetében 2013. február 15.
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6.

Napirendi pont
Szent László ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata
(Szóbeli előterjesztés)

Csúri Ferencné – ÁMK megbízott vezető – felszólalásában tájékoztatta a képviselőtestületeket a jegyzőkönyv mellékletében szereplő Szervezeti és Működési Szabályzat
előterjesztés tartalmáról. Az írásos anyag szerinti szabályozás szerint végzi az ÁMK a
munkáját. Személy szerint legjobb tudása szerint, ameddig a fenntartó ezt az intézményi
formát fenntartja.
Horváth Lajos alpolgármester: Ha több kérdés, kiegészítés nincs, akkor kérem, szavazzunk
az Szent László ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Képviselők részéről több kérdés nincs és a napirendhez Jászszentlászló Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes
határozatot hozza:
21/2013. (II. 13.) együttes hat. (Jászszentlászló)
13/2013. (II. 13.)együttes hat. (Móricgát)
Szent László Általános Művelődési Központ Szervezeti
és Működési Szabályzat elfogadása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat

önkormányzat KépviselőSzent

László

ÁMK

Móricgát

Községi

testülete, elfogadja és jóváhagyja a
jegyzőkönyv

mellékletében

foglalt

Szervezeti és Működési Szabályzatát
Határidő: azonnal
Felelős:
alpolgármester
Mivel több hozzászólás felvetés nem volt Horváth Lajos alpolgármester az ülést berekesztette.
K.m.f
Horváth Lajos
alpolgármester

Csontos Máté
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

27

