JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
és
Móricgát
Községi
Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2012. július 11-én 1330 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

BOSIK Imre
TÓTH Antal
Képviselők
(4 fő 80 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,
Gál Katalin
pályázó
Pintér Julianna
pályázó
Deli Jánosné képviselő Asszony igazoltan van távol.
Kiss Melinda polgármester Asszony köszönti, Gál Katalin és Pintér Julianna
pályázókat és a testületek tagjait. Megállapítja, hogy mindkét testület határozatképes.
Javasolja a meghívóban kiküldött napirendek tárgyalását.
Képviselők a javaslatot egyhangúlag elfogadják és az alábbi napirendeket tárgyalják:
1./ Szent László Általános Művelődési
Központ intézményvezetőjének
megbízása
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ Szent László ÁMK Bölcsődéje Szervezeti és
Működési Szabályzata, valamint Szakmai
Programjának módosítása
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ Intézményi Társulás 2012. évi
költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ E g y e b e k

1. Napirend
Szent László Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Kiss Melinda polgármester: Először is tájékoztatom, a testületeket, hogy a
pályázók írásos nyilatkozatban járultak hozzá, a napirend nyílt ülésen történő
tárgyalásához.
Most egy nagyon nehéz napirenddel kezdünk. Mint azt már az elmúlt évben is tudtuk,
az ÁMK vezetőjének megbízatása egy évig tartott, és ezt ebben az évben már
pályáztatni kellet. A pályázati kiírásra 3 pályázat érkezett, ebből egy, teljesen
érvénytelen. Tehát maradt 2 pályázat, illetve pályázó. A pályázatok elbírálására 3 fős
bizottságot alakítottunk. A bizottság tagjai Kovács Tímea körjegyző, Bozóki Edit és
Seres János pedagógusok a szakmai oldalról.
A pályázók valamennyi szakmai és dolgozói fórum előtt bemutatkoztak és ismertették
a programjukat, jövőre vonatkozó elképzeléseiket.
Az mind a két pályázatból kitűnt, hogy az ÁMK vezetését nem egyszemélyes
feladatként képzelik el a jövőben. Ez azért is fontos szempont, mivel mindenki előtt
ismert, hogy 2013. január 1-től átveszi az állam az oktatási intézmények
működtetését, de ha most nem neveznek ki az ÁMK vezető mellé helyettest, az állam
jövőre pluszban nem fogy odatenni senkit.
A nyertes pályázó megbízása 5 évre szól, a jelenleg érvényes jogszabályok
tükrében. Jövőre lehet, hogy újra pályáztatják a státuszt, de a jelenlegi egyeztetések
szerint az önkormányzatoknak, a pályázatok elbírálásánál véleményezési joguk lesz.
A pályázatok elbírálásánál feltétel a képesítési előírások megléte, és ez az a pont,
ami eldöntötte a pályázatok sorsát. 2010-től ugyanis kötelező a pedagógus
szakvizsga, és ezzel csak egyikük, Pintér Julianna rendelkezik.
Ezért most felteszem a kérdést, Julika fenntartod-e a pályázatodat?
Pintér Julianna pályázó: Természetesen fenntartom, úgy érzem el tudom látni a
feladatot, de mindenképpen szükségem van arra, hogy élvezhessem a bizalmatokat.
Az elmúlt 30 éves szakmai tapasztalatom talán alátámasztja az alkalmasságomat.
Nagy András képviselő: Julika munkáját az Alapítvány révén ismerem, Katikát,
pedig az elmúlt egyéves munkája során sikerült megismernem. Számomra
mindketten hatalmas munkabírású értékes emberek.

Kapus Krisztián országgyűlési képviselő 1400 órakor megérkezik az ülésterembe.
Kiss Melinda polgármester köszönti a képviselő Urat, és folytatódik a napirend
tárgyalása.
Kiss Melinda polgármester: Köszönöm András szavait, és azt hiszem a testületek
véleményét tolmácsolta az előbbi mondatával.
Most viszont arra kérem képviselőtársaimat, aki elfogadja Pintér Julianna pályázatát,
és személyét, kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm egyhangú!
A pályázat elbírálása tárgyban Jászszentlászó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozza:
86/2012.(VII.11.) egy. hat. Jászszentlászló
54/2012.(VII.11.) egy. hat. Móricgát
Szent László Általános Művelődési Központ
intézmény vezetőjének megbízása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a, valamint a végrehajtására
megjelent 138/1992. (X.8.) Korm rendelet 5. §-a alapján a
Szent László Általános Művelődési Központ intézmény
vezetőjének PINTÉR Julianna Jászszentlászló Dózsa Gy.
u. 63/A. . szám alatti lakost bízzák meg.
A magasabb vezetői megbízás 2012. augusztus 1-től
2017. július 31-ig tart.
Havi illetménye 271.734,-Ft (alapilletmény: 193.040.Ft + magasabb vezetői pótlék: 46.000,-Ft + garantált
illetmény növ: 9.652,-Ft + osztályfőnöki pótlék: 7.917,-Ft +
egyéb pótlék: 10.000,-Ft + kiemelt munkavégzésért járó
pótlék: 5.125,-Ft)
A

képviselő-testületek

megbízzák

Kiss

Melinda

polgármestert, hogy a vezető megbízásához kapcsolódó
okmányok elkészítéséről gondoskodjék.

Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2012. július 31.
Kiss Melinda polgármester: Most akkor térjünk vissza a helyettesi poszt
létjogosultságára. Amennyiben elfogadják, hogy az ÁMK vezető mellet legyen egy
helyettesi státusz is, akkor kérem képviselőtársaimat, kézfeltartással szavazzanak.
Köszönöm egyhangú!
Az ÁMK vezető-helyettes státusz tárgyában Jászszentlászó Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
87/2012.(VII.11.) egy. hat. Jászszentlászló
55/2012.(VII.11.) egy. hat. Móricgát
Szent László Általános Művelődési Központnál
intézményvezető-helyettes feladat ellátása.

H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei egyhangúlag döntöttek arról, hogy
szükséges a Szent László ÁMK vezető mellett, egy
helyettesi feladatkör létesítése.
A

helyettes

vezetőjének

személyének
hatásköre,

kiválasztása

míg

a

az

ÁMK

feladatellátáshoz

szükséges anyagi fedezetet a költségvetésből biztosítják,
amit átadnak az intézmény részére.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2012. augusztus 20.
Kiss Melinda polgármester: Most engedjétek meg, hogy én is köszönetet mondjak
Katának az elmúlt egy évben nyújtott lelkiismeretes, emberfeletti munkájáért. Azt is
szeretném megköszönni mind a kettőtöknek, hogy a pályáztatás során, soha nem
egymás ellen, hanem végig egymás mellett dolgoztatok.
A múlt péntek estig még két tanrenden dogoztak a hölgyek. A lehetséges személyi
feltételeket számba véve.
Még egyszer köszönöm neked Kata, hogy ennyire pozitívan álltál hozzá, a
feladathoz.

Gál Katalin pályázó: Köszönöm a szavaidat, de ez tényleg nem egyedül ment. Soha
nem hoztam egyedül döntést, ez mindig csapatmunka volt, és az kell, hogy legyen a
jövőben is.
Köszönöm mindenkinek a bizalmat, és a segítséget, amit az elmúlt év során kaptam.
Pintér Julianna ÁMK vezető: Köszönöm Jászszentlászló és Móricgát
polgármestereinek és képviselőinek hogy támogatták a pályázatomat. Bízom benne,
hogy dolgaink, közös erőfeszítéssel előre haladnak.
Számomra egyértelmű, hogy mivel Kata volt, aki kitaposta az utat, és jelen
pillanatban is Ő látja át az egészet, szeretném, ha Vele dolgozhatnánk egymás
mellett.
Megragadva a lehetőséget a napközis táborhoz nyújtott segítségért is szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek. Ilyen célokért érdemes dolgozni!!!
Nem volt pályázati lehetőség mégis sikerült, mert rengeteg segítséget kaptunk, és az
örömtől ragyogó gyermek arcnál szebb látvány nincs a világon. Köszönöm!
Kiss Melinda polgármester: Nagyon jó munkát Nektek, együtt talán egy kicsit
könnyebb lesz.
Csontos Máté polgármester: Csak néhány gondolatot engedjetek meg az
előbbiekben elhangzottakhoz.
Ha egy gyermek tudja, hogy honnan jött, mennyi értéket rejt magában, és ezt
szerető, segítő emberek között ismerheti fel, az, nagyon fontos, mert így lesz a
társadalom értékes tagja, számunkra meg azért fontos, mert életünk legfontosabb
eleme a gyermek.

2. Napirend
Szent László ÁMK Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint
Szakmai Programjának módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester Asszony átadja a szót Gál Katalinnak.
Gál Katalin: Az elmúlt együttes testületi ülésen elfogadásra került a Bölcsőde
Szakmai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata. Jogszabályi
kötelezettségünknek eleget téve megküldtük a Szociális és Gyámhivatal részére,
ahonnan kaptunk egy tájékoztatást, amiben a felterjesztett dokumentumokkal
kapcsolatosan hiányosságokat jeleztek, ezeket a hibák kijavításra kerültek, az
előterjesztésben láthatják a módosított részeket.
Ami miatt némi aggály merült fel, az, hogy a bölcsőde vezetésére önálló vezetőt
határoznak meg, ami a mi esetünkben lévén, hogy egy csoportunk van, nem
racionális.
Kiss Melinda polgármester: Ezt senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy
bölcsődei csoport miatt, önálló szakmai vezetőt alkalmazunk. Erre valami megoldást
kell keresnünk.

Kovács Tímea körjegyző: Többkörös egyeztetést követően, a jelen helyzetet úgy
tudjuk áthidalni, hogy hatósági szerződést kötünk a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatallal, a működtetésre. A szerződésben kérjük, hogy adott határidőn
belül (2 év) teljesíthessük a szakmai vezető kinevezését. Ez idő alatt lehetőségünk
nyílik arra, hogy felmérhessük, hogy akár egy csoporttal, és a fent meghatározott
szakmai vezetővel lesz-e létjogosultsága a bölcsőde működésének.
Kiss Melinda polgármester: Nos amennyiben az elhangzottakat elfogadják a
testületek, úgy kérem kézfeltartással, szavazzunk a Szakmai Program és az SzMSz
módosításának jóváhagyásáról.
Köszönöm egyhangú!
A Bölcsőde működési okiratainak módosítása tárgyában Jászszentlászó Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
88/2012. (VII.11.) egy. hat. Jászszentlászló
56/2012. (VII.11.) egy. hat. M ó r i c g á t
Szent László ÁMK, Szent László Napközi Otthonos Óvoda
Tagintézmény, Bölcsőde intézményegység
Szakmai Program módisításának elfogadása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát községi önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1)
bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján
felülvizsgálja

és

jóváhagyja

a

Bölcsőde

intézményegység Szakmai Programjának módosítását.
A módosított Szakmai Program a határozat mellékletét
képezi.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Csúri Ferencné óvodavezető

89/2012. (VII.11.) egy. hat. Jászszentlászló
57/2012. (VII.11.) egy. hat. M ó r i c g á t
Szent László ÁMK, Szent László Napközi Otthonos Óvoda
Tagintézmény, Bölcsőde intézményegység
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1)
bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján
felülvizsgálja
intézményegység

és

jóváhagyja
Szervezeti

a
és

Bölcsőde
Működési

Szabályzatának, módosítását
A módosításokkal jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzata a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Csúri Ferencné óvodavezető
Gála Katalin: Itt szeretném tájékoztatni a testületeket, hogy az óvoda vezetői
megbízás is lejár 2012. július 31.-én, így pályázatot írtunk ki, az álláshely betöltésére.
Egy pályázat érkezett, Csúri Ferencné a jelenlegi vezető pályázata. Az elbírálás
során megállapítást nyert, hogy a pályázat minden tartalmi és formai kritériumnak
megfelelt, a pályázó programja továbbra is nagy hangsúlyt fektet a gyermekek
magas szintű nevelésére, a hagyományőrzés megismerésére, tiszteletére. A szakmai
fórumok és az igazgató tanács ülésének jegyzőkönyve, tartalmazzák a
véleményeket.
Ennek értelmében Csúri Ferencné vezetői megbízása 2012. augusztus 1-től, 2017.
július 31-ig tart.
Képviselők a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul veszik. Marika munkáját mindenki
ismeri és tiszteli.

3. Napirend
Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Úgy gondolom, hogy a módosítás, az indoklás alapján
egyszerű és érthető, de ha mégis lenne kérdés, tegyék fel.
Képviselő-testületek részéről a módosítással kapcsolatosan kérdés nem merül fel,
így Jászszentlászó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
90/2012. (VII.11.) egy. hat. Jászszentlászló
58/2012. (VII.11.) egy. hat. M ó r i c g á t
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. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1.

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

103.954.000.-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- Intézményi működési bevételek

26.945.000.-Ft

- Intézményfinanszírozás

77.009.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

103.954.000.-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

61.021.000.-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.014.000.-Ft

- dologi kiadások

25.767.000.-Ft

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

1.152.000.-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

Határidők:

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

Felelősök:

Kiss Melinda
Csontos Máté
Kovács Tímea
Pintér Julianna

polgármester
polgármester
körjegyző
ÁMK vezető

4. Napirend
Egyebek
Kiss Melinda polgármester: Most akkor ismételten kerékpárút. Kiskunmajsa város
vezetése keresett meg minket, mint gesztor önkormányzatot, hogy lépjünk valamit az
ügyben. Kora tavasz óta folyik a huzavona. Eleinte korrekt módon levélben próbáltuk
megkeresni Őket. Érdemi választ, viszont nem kaptunk, mivel mindenképpen
próbálnak kibújni a felelősség alól. Sőt legújabban már a telefonjainkat sem veszik
fel. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy a kerékpárút átadás óta a harmadik
átalakuláson vannak túl.
Nagy András képviselő: Garanciális javításokra pénz visszatartás nem volt a
szerződésben?
Kovács Tímea körjegyző: Volt, csak már az időhatár letelt.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Ha nem reagálnak a megkeresésekre,
ha nem történik semmi, az baj. Én a testületek helyébe a sajtóhoz fordulnék, hogy
eltűnt a cég, a kerékpárút állapotának romlása a lakosság számára is komoly kárt
okoz.
Csontos Máté polgármester: Mi ebben a vitában nem vennénk részt, mivel a
minőségre Móricgát község terültén nincs panasz.
Kiss Melinda polgármester: Kiskunmajsa viszont szeretne eredményt látni, így
velük együtt lépünk az ügyben.
Személy szerint, én is élnék országgyűlési képviselő Úr javaslatával, hogy kérjük a
sajtó segítségét az ügyben.
Nagy András képviselő: Ez már azért is jó lehet, mert ha a tulajdonosi kör azonos a
átalakulások során, akkor kizárják őket néhány pályázatból.
Kiss Melinda polgármester: Ha mindenki egyet ért azzal, hogy most már kérjük a
sajtó segítségét, illetve ha ez sem lesz célravezető, akkor tereljük jogi útra a
problémát, kérem, kézfeltartással szavazzon!
Köszönöm, egyhangú.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

91/2012.(VII.11.) számú határozat
Kerékpárút műszaki állapotának vizsgálata
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, egyhangú döntéssel hatalmazza fel a
Kiskunmajsa – Jászszentlászló – Móricgát kerékpárút
pályázat
gesztor
településének
képviseletében
Kiss Melinda polgármestert, hogy a kerékpárút műszaki
állapotának rohamos romlása miatt, - lévén hogy a
kivitelezővel nem tud egyezségre jutni – forduljon a
sajtóhoz segítségért.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: azonnal
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Engedjenek meg tájékoztatásként
néhány nagyon fontos dolgot. Arról azt hiszem mindnyájan hallottak, tanyaprogram
keretében szerettük volna a termelőket bekapcsolni a TESCO beszállító programba.
Megtörténtek a kiértesítések, és elkeserítő volt, hogy a közvetlen megbeszélésen
mennyire kevesen vettek részt.
Van egy klasszikus mondás, miszerint az embereknek nem halat kell adni, hanem
meg kell Őket tanítani halászni, vagyis meg kell tanulni élni a lehetőségekkel. Nem
lehet úgy élni, hogy mindig arra várjunk, hogy az önkormányzattól milyen segítséget
kérjünk.
Az őszi LEADER program keretében 300 millió forint kerülhet 26 településre.
Megérné ötletelni, hogy ez a pénz ne ragadjon benn, legyen kiosztva, és az már csak
a települések ügyes emberein múlik, hogy melyik településre mennyi jut ebből a
pénzből. Én szeretném, ha Jászszentlászló és Móricgát is élne ezzel a lehetőséggel.
Több hozzászólás, kérés, javaslat nincs, így Kiss Melinda polgármester az együttes
képviselő-testületi ülést berekeszti.

K.m.f.

Csontos Máté
polgármester

Kiss Melinda
polgármester
Kovács Tímea
körjegyző

