JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
00
2011. december 21-én 14 órai kezdettel megtartott képviselő testületi
üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
6133. Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.

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
HAJAGOS-TÓTH István
NAGY András
SERES János
TÓTHNÉ FRANK Anikó
Képviselők
(7 fő 100 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,
Bálintné Bajnóczi Edit
Alapszolgáltatási Központ intézményvezető
Gál Katalin
Szent László ÁMK vezetője
Kurucsai László
KÖZMŰ Kft. ügyvezető
Kiss Melinda polgármester köszönti a megjelent intézmény és kft. vezetőket, köszönti
a testület tagjait, megállapítja, hogy a megjelenés 100 %-os, határozatképes.
A meghívóban szereplő napirendek tárgyalásánál javasolja, hogy a megjelent
vezetők elfoglaltságára tekintettel cseréljék fel a napirendeket.
Képviselők a módosítást elfogadják és a meghívóban kiküldött napirendeket az
alábbi sorrendben tárgyalják:
1./ Önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjról szóló rendelet módosítása
(írásos előterjesztés)
2./ Alapszolgáltatási Központ Szakmai
Programjának módosítása
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető

3./ Alapszolgáltatási Központ Alapító
Okiratának módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ Szent László ÁMK Alapító Okiratának
módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

5./ Önkormányzat 2011. évi költségvetését
megállapító rendelet módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

6./ Körjegyzőség és az Intézményi
Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

7./ Önkormányzati rendelet, a települési
szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
rendelet módosításáról
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

8./ Intézményi Társulás Társulási
Megállapodás módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

9./ Központi Orvosi Ügyelet
ellátási feladatainak aktualizálása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

10./ Köztisztviselői teljesítménykövetelmény
alapját képező célok meghatározása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

11./ Egyebek
12./ Szociális kérelmek
(zárt ülés kertében)

Kovács Tímea
körjegyző

1. Napirend
Önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos anyagot mindnyájan megkaptuk, de én
felkérem Kurucsai Lászlót a KÖZMŰ Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen szóbeli
kiegészítést a napirendhez.

Kurucsai László ügyvezető: Tisztelettel köszöntöm polgármester Asszonyt,
körjegyző Asszonyt, a képviselő-testület tagjait, valamint a jelen lévő
intézményvezetőket.
Néhány gondolat erejéig szeretnék kiegészítést tenni, csak a napirendhez. A
szolgáltatás zökkenőmentes működéséhez 5-6 %-os emelés szükséges. Ez annak a
következménye, hogy pl.
- az EDF Démász az eddigi 21,50,-Ft/kw árat, 8 %-kal emeli,
- a vízvizsgálati díjak 5 %-os emelése várható,
- a bérek emelkedése 9-10 %-os (bérkorrekció)
Kérem a testületet, hogy az írásos előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján
fogadják el, a vízdíj megállapítására vonatkozó rendeletet.
Tájékoztatásul ismertetném azt törvénytervezetet, ami forradalmian megváltoztatja a
települések vízszolgáltatóinak helyzetét. A tervek szerint ugyanis vagy a Bácsvíz alá
kerülünk, vagy egy másik Zrt. alá, így a KÖZMŰ Kft-nek nem lesz létjogosultsága. A
tervezet szerint az új szolgáltató a vagyont nem veszi át, csak üzemelteti, és Ő
szabja meg az emelést. Minimum 15, maximum 35. évre köt üzemeltetési
szerződést. Amennyiben megszavazzák a törvény 2013. január 1-től lép hatályba.
Nagy András képviselő: Szennyvízkezelést is átveszi?
Kurucsai László: Mindent, ivóvíz, szennyvíz, együtt.
Nagy András képviselő: Szennyvíztelep amortizációja nagy költség, ez majd az
önkormányzatra marad. Meglátásom szerint drasztikus áremelkedés várható majd.
Szerintem hátrányokat fog szenvedni a település majd. Pl. csőtöréskor, nem biztos
hogy az eddigi gyors beavatkozáshoz hasonlóan fognak intézkedni, ha halasról kell
kijönni, a hibát elhárítani. Nem utolsó sorban több embert is foglalkoztatott a Kft.,
most azok is munkanélküliek lesznek. Jó lenne azt elérni, hogy legyen egy helyi kis
csoport, aki pl. a javításokat, elvégzi probléma esetén. Mobil csoportként működne.
Nem nagyon értek egyet a törvénnyel.
Kurucsai László: Nem ismeri a szolidaritás elvét a holnap elfogadásra váró törvény.
Kiss Melinda polgármester: Az új törvény a települések 90 %-ának jót fog hozni,
nekünk nem, mert nálunk alacsonyak a vízdíjak, jól működő Kft-k van.
Kovács Tímea körjegyző: A rendelet-tervezetet megküldtük a Fogyasztóvédelmi
Egyesületnek, aki nem támogatja az emelést, de ez nem köt bennünket. Nekünk a
szolgáltatás megfelelő biztosítását kell szem előtt tartani, ezért kérem a testületet,
hogy fogadja el a vízdíj megállapításáról szóló rendeletet.
Képviselők a halottakat tudomásul veszik és a víz-és csatornadíj megállapításáról
szóló rendelet 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadják el:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjról szóló 2/2004.(I.30.) Kt. számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2. Napirend
Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának módosítása
Előterjesztő: Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető
(szóbeli előterjesztés)
Bálintné Bajnóczi Edit: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Röviden összefoglalnám a
szakmai program módosításának miértjét. A lakosok között 2 emelt szintű ellátottunk
van, akik átlagos szintű ellátásba kerültek. Ez nem jelent az ellátásban minőség
romlást, viszont az Alapszolgáltatási Központ magasabb összegű normatívát.
A lakók a beköltözéskori egyösszegű befizetése most elszámolásra került, és az
ellátási szint, változás miatt keletkezett különbözetet a lakók nem kérték, hanem
felajánlották az intézménynek.
A Szakmai Programból így most kikerül az emelt szintű ellátás, ennek
következményeként kikerül az SzMSz-ből, valamint a Házirendből is.
Kérem a testületet, hogy a Szakmai Program, és a kapcsoló dokumentumok
módosítását hagyják jóvá!
Képviselő-testület a módosítást elfogadja és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
284/2011. (XII.21. ) számú határozat
Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának,
SzMSz-nek, valamint Házirendjének módosítása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat

Képviselő-

testülete, az intézményi férőhely átminősítése alapján
elfogadja és jóváhagyja az Alapszolgáltatási Központ
a.) Szakmai Programjának,
b.) Szervezeti és Működési Szabályzatának,
c.) Idősek Otthona Házirendjének
módosítását.

Egyidejűleg

megbízza

az

intézményvezetőt

dokumentumok változás átvezetése

a

utáni egységes

szerkezetbe foglalására.
Felelős: Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető
Határidő: 2011. december 30.

3. Napirend
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Kedves képviselő társaim, ennél a napirendnél
kiegészítésre nincs is szükség, hiszen szorosan kapcsolódik az előzőekben tárgyalt
napirendhez, ezért kérlek Benneteket, hogy hagyjátok jóvá az Alapító Okirat
módosítását.
Képviselők az alapító okiratra vonatkozó módosítást elfogadják és 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
285/2011.(XII.21.) számú határozat
Alapszolgáltatási Központ Alapító
Okiratának módosítása
H a t á r o z a t
1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
88-90. §-ai alapján az Alapszolgáltatási Központ Alapító
Okiratának 3. pontja, 8. pontja és a 12. pontjában szereplő
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
szakfeladatot 2012. január 1.-től az alábbiak szerint
módosítja
3. Működési köre:
Jászszentlászló
és
Móricgát
községek
közigazgatási területe
Idősek Otthona esetében Magyarország területe
8. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan
működő.
Pénzügyi-gazdasági
feladatainak
ellátására
kijelölt önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv:
Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzatok
Körjegyzősége
külön
megállapodás alapján.

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális
ellátása
Idősek Otthona (engedélyezett férőhelyek
száma: 21 átlagos szintű férőhely)
2./ Az Alapító Okiratot a határozat mellékletbe foglaltak
szerint egységes szerkezetbe foglalják.
12

Határidő:
Felelős:

2011. december 30.
Kiss Melinda polgármester

4. Napirend
Szent László ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Már többször beszéltünk róla, de most már realizálódik
is a történet, megkezdi működését a mozgókönyvtári szolgáltatás. Ezért kell most az
ÁMK Alapító Okiratát módosítani, mivel onnan kikerül a könyvtári szolgáltatás. Ezzel
egyidejűleg a könyvtári feladatok ellátása visszakerül szakfeladatként az
önkormányzathoz. Ennyit szeretnék csak szóbeli összegzésként a napirendhez fűzni,
amennyiben egyet értetek vele, úgy kérem a testületet, határozzon.
Képviselő-testület az írásos előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozza:
286/2011.(XII.21.) számú határozat
Szent László Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratának módosítása
H a t á r o z a t
1./ Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ai alapján a Szent László
Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának
4., 10., 18. és 20.A. d.) pontját 2012. január 1-től az
alábbiak szerint módosítják
:
4. Intézményegységek közül törlésre
László ÁMK Községi Könyvtára
Hunyadi u. 2.

kerül a Szent
Jászszentlászló,

10. Jogszabályban meghatározott közfeladata
- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24.
§-a alapján óvodai nevelési-továbbá a 26. §-a
alapján általános iskolai nevelési és oktatási
feladatok ellátása.

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
szerint a három éven aluli gyermekek bölcsődei
ellátása, szakszerű gondozása és nevelése.
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§ (1) bek. értelmében a
közművelődési
tevékenység
támogatása,
valamint
a
muzeális
intézményekről,
a
nyilvános
könyvtári
ellátásról
és
a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 64.§-a
és 78.§-a alapján közművelődési feladatellátás
biztosítása.
18. Alkalmazandó
szakfeladatok
kerülnek az alábbi szakfeladatok:
910121 1
910122 1
910123 1

közül

törlésre

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

20. A./ d) pontja törlésre kerül.
2./ Az Alapító Okiratot a határozat mellékletbe
foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalják.
3./ Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 1. pontban elfogadott módosítás
értelmében az általa ellátandó szakfeladatok körét az
alábbiakkal bővíti 2012. január 1-től:
910121 1
910122 1
910123 1

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások

4./ Megbízzák a Körjegyzőt, hogy a változást
Magyar Államkincstár nyilvántartásán vezettesse át.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Kovács Tímea körjegyző
Határidő: 2012. január 1.

a

5. Napirend
Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Úgy gondolom, hogy a költségvetés módosításához, a
feladatért felelős kolléga által készített indoklás tartalmaz, minden olyan
momentumot, ami miatt indokolt a módosítás. Természetesen, amennyiben kérdés
merülne fel, arra megpróbálok én is illetve a körjegyző Asszony is válaszolni.
Képviselők részéről nincs kérdés, így Jászszentlászló Községi önkormányzat
Képviselő-testülete a napirendhez, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

6. Napirend
Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: A Körjegyzőség és az Intézményi Társulás
költségvetésének módosítása is indokolt így év végén, és ezzel a módosítással
kerülnek rendezésre az év közben, illetve az utolsó módosítás óta történt változások,
összefüggésben természetesen az önkormányzat költségvetésével.
Amennyiben elfogadjátok a módosítást, úgy kérlek Titeket, hogy határozattal
döntsünk.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendhez 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:
287/2011.(XII.21.) számú határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2011. évi költségvetésének módosítására
1.) Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Körjegyzőség 2011. évi költségvetését megállapító 38/2011.(II.15.) egy. hat.
(Jászszentlászló) és a 12/2011.(II.15.) egy. hat. (Móricgát)-ok 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyősége 2011. évi
költségvetését
49.481.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből
- a saját működési bevételi előirányzatok összege
- támogatásértékű működési bevétel
- előző évi pénzmaradvány
- személyi juttatások előirányzata
- munkáltatót terhelő járulékok előirányzata
- dologi kiadások előirányzata
- felhalmozási kiadások előirányzata
- pénzeszközátadás, egyéb támogatás
- egyéb pénzforgalom nélküli kiadások: tartalék

520.000,- Ft
1.926.000,- Ft
3.229.000,- Ft
30.763.000,- Ft
7.376.000,- Ft
7.027.000,- Ft
125.000, - Ft
50.000,- Ft
4.140.000,- Ft

Határidő:

2011. december 31.

Felelősök:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

288/2011.(XII.21.) számú határozat
aJászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2011. évi költségvetéséről
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes
ülése a Jászszentlászló és Móricgát községi Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló Megállapodásban foglaltak szerint az Intézményi Társulás 2011. évi
költségvetésének 1., 2., 3., 4. és 5. pontjait az alábbiak szerint módosítja:
1.

Napközi Otthonos Óvoda
Költségvetési főösszege:

45.602.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

31.684.000,-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

8.082.000,-Ft

- dologi kiadások

5.836.000,-Ft

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

3.371.370.-Ft
17 fő

2.

Szent László általános Iskola
Költségvetési főösszege:

101.485.000,-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- egyéb saját működési bevétel

11.482.000,-Ft

- támogatásértékű működési bevétel

697.000,- Ft

- Mc. pe. átvétel áht-on kivülről

297.000,- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

101.485.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

65.813.000,-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

17.130.000,-Ft

- dologi kiadások

17.181.000,-Ft

- egyéb működési kiadások

1.361.000,-Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

3.

4.189.741,-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

29 fő

záró létszám

28 fő

Alapszolgáltatási Központ
Költségvetési főösszege:

70.600.000,-Ft

Bevételi előirányzatok:
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

28.652.000,-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

70.600.000,-Ft

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

28.646.000,-Ft
7.149.000,-Ft
34.805.000,-Ft

Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

1.648.687,-Ft

Nyitó létszámkeret

15,5 fő

Záró létszámkeret

15,5 fő

4. Közművelődési Könyvtár
Költségvetési előirányzatok főösszege:
Bevételi előirányzatok
Működési bevétel

8.011.000,-Ft

- egyéb saját működési bevétel

94.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

8.011.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
-

személyi juttatások

4.240.000,-Ft

-

munkaadókat terhelő járulékok

1.073.000,-Ft

-

dologi kiadások

2.698.000,-Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

716.724,-Ft

Engedélyezett létszámkeret:

1,5 fő

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

52.833.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

11.986.000,-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

3.175.000,-Ft

- dologi kiadások

37.672.000,-Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

715.569,-Ft

Nyitó létszámkeret

10 fő

Záró létszámkeret

10 fő

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

716.724,-Ft

Engedélyezett létszámkeret:

1,5 fő

Határidők:

2011. december 31.-ig folyamatosan,
2011. évi zárszámadási beszámolót
elfogadó együttes ülés.

Felelősök:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző
Gál Katalin Szent László ÁMK vezető
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető
Csúri Ferencné tagintézmény-vezető

7. Napirend
Önkormányzati rendelet, a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Úgy tűnik, hogy hulladékkezelési közszolgáltatóval
igazán soha nem lesz kiegyensúlyozott a kapcsolatunk. Kaptunk egy tájékoztatást,
hogy akik nem kötnek velük szerződést azoknak 110 l-es kuka után számláznak. A
jelenlegi rendelet-tervezet összeállítása után kaptunk egy díjtájékoztatót, ahol,
diszkriminatív módon döntöttek árakról, és pl. egy 80 l-es kuka díja magasabbra jött
ki mint egy 120 l-es kuka díja.
Írtunk a Kormányhivatalnak állásfoglalást kérve tőlük, de szinte 100 %-ig biztos
vagyok abban, hogy a rendelet-tervezetünk a helytálló, és az alkalmazandó, mivel mi
betartottuk a törvényes kereteket.
Tehát, amennyiben elfogadjátok a rendelet-tervezet, akkor döntsünk, és ha véletlenül
az állásfoglalás ellentétes lenne a rendeletünkkel, akkor egy rendkívüli ülés
keretében újra tárgyaljuk.
Képviselő-testület az írásos előterjesztést, a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja
és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
18/2008. (XII.17.) számú rendelet ( továbbiakban Rendelet) módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

8. Napirend
Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Most ismét visszatértünk egy pillanat erejéig a könyvtár
jóvőbeni működéséhez. Mivel kikerül az önkormányzat jogköréből így az Intézményi
társulás megállapodását is módosítani kell, kitérve a könyvtárt érintő részekre.
Kérem a testületet a módosítás elfogadására.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendhez 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
289/2011. (XII.21.) számú határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Intézményi Társulása Társulási megállapodás módosításáról

H a t á r o z a t
I. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzatok
Intézményi
Társulása
Társulási
megállapodását
az
alábbiak
szerint
módosítja
2012. január 1-től:
- Bevezető részből kikerül a nyilvános könyvtári ellátás.
- A megállapodás 4. pontjában a Társulás által ellátandó
feladatok g) pontja törlésre kerül.
- A megállapodás 6.1.d) pontja törlésre kerül.
- A 13. b) pontja az alábbiak szerint módosul:
13. b) A védőnő alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói
jogokat
Jászszentlászló
Községi
önkormányzat
Képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói
jogokat Jászszentlászló község polgármestere gyakorolja.
A gyermekélelmezési konyha dolgozói tekintetében a
munkáltatói jogot az ÁMK vezetője gyakorolja..
- 14.2. pont az alábbiak szerint módosul:
14.2. Az oktatási intézmények pedagógiai programját az
Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának, az
Idősek
Otthona
házirendjének
jóváhagyásához,
módosításához mindkét képviselő-testület döntése
szükséges.
II. Megbízzák a Körjegyzőt, hogy a Társulási
megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalja.
Határidő:
Felelős:

2011. december 30.
Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

9. Napirend
Központi Orvosi Ügyelet ellátási feladatainak aktualizálása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az előterjesztést olvastátok. Az eddigi ügyeleti ellátást
biztosítóval a szerződés lejárt. Ezért közbeszerzést kell kiírni, de ehhez a lépéshez
szükséges a társulásban szereplő települések hozzájáruló határozata is. Úgy
gondolom, mindannyiunk nevében nyilatkozhatom, hogy az ügyeleti ellátás jól
működött, működik, és a reményeink szerint a jövőben is így lesz. Ezért kérem a
testületet, hogy a bonyolítás zökkenőmentes intézése érdekében támogassa a
tervezetben szereplő határozatok meghozatalát.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti napirendhez, 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:
290/2011. (XII.21.) számú határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat

Képviselő-

testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodását a határozat mellékleteként
csatolt egységes szerkezetű Társulási megállapodás
szerint módosítja.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: azonnal

291/2011. (XII.21.) számú határozat
Központi Orvosi Ügyelet ellátására
közbeszerzési eljárás bonyolítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat

Képviselő-

testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
által a központi orvosi ügyeletre vonatkozó közbeszerzési
eljárás

lebonyolításához

anyagi

hozzájárulást

az

szükséges

lakosságarányos

önkormányzat

2012.

költségvetésében biztosítja
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2012. március 30

10. Napirend
Köztisztviselői teljesítménykövetelmény alapját képező célok meghatározása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

évi

Kiss Melinda polgármester: Ez az a napirend, ami minden év végén megjelenik a
testület előtt, ahol is összeállítunk egy követelményrendszert, amivel a hivatal
munkáját hatékonyabbá, tudjuk tenni. Mivel a testület is napi szinten kapcsolatban
van a körjegyzőség dolgozóival, és még nem kaptam negatív jelzést a hivatal
munkájára, úgy gondolom, hogy a határozat tervezet tartalmaz minden olyan kitételt,
ami a hatékony és törvényes működéshez szükséges. Amennyiben ezzel a
tartalommal elfogadjátok a teljesítmény célok meghatározását, kérem, akkor
határozattal hagyjátok jóvá!
Képviselő-testület részéről ellenvetés nincs, az előterjesztést elfogadják és 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozzák:
292/2011. (XII.21.) számú határozat
Köztisztviselői teljesítménykövetelmény
alapját képező célok meghatározása
H a t á r o z a t
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség köztisztviselőivel szemben
támasztott teljesítmény követelmények alapját képező
célokat 2012. évre az alábbiak szerint határozza meg:
A 2012. évi költségvetési gazdálkodás keretében a
körültekintően takarékos és szabályszerű intézményi
gazdálkodás megvalósítása
- A
közigazgatási
munkában
a
jogszerűség,
szakszerűség, következetesség és hatékonyság elvei
szerinti eljárás, továbbá a köz- és magánérdek
összehangolásának megvalósítására való törekvés.
- Az ügyfélbarát közigazgatás továbbvitele, a hivatali
ügyintézésben tovább erősödjön a szolgáltató jelleg.
- A
Képviselő-testület által alkotott
rendeletek
betartása és betartatása, a hozott határozatok
maradéktalan végrehajtása.
- Pályázati
források
felkutatása,
a
pályázatok
elkészítése,
illetőleg
az
előkészítésben
való
közreműködés, az elnyert pályázatok projektjei
megvalósításában
való
egyéni
és
kollektív
munkálkodás
- A helyi adóbeszedés, különösen a „kintlévőségek”
behajtásának hatékony kezelése,ezáltal növekedjenek
az önkormányzat bevételei.
- A
közhasznú
és
közcélú
munkavállalók
foglalkoztatásának
hatékony
megszervezése,
Önkormányzat jogszerű működéséhez szükséges
szabályzatok aktualizálása.
-

Az állampolgárok megfelelő tájékoztatása.
Hatósági ügyintézésben ügyészi, törvényességi
észrevételek végrehajtása.
- Egyéni szükséglethez igazodó, személyre szabott
komplex szolgáltatások biztosítása a szociális és
gyermekvédelmi ellátások során

-

2. Fentiek alapján a polgármester és a körjegyző köteles
meghatározni a köztisztviselők egyéni teljesítmény
követelményeit.
Határidő:
Felelős:

2012. február 28.
Kiss Melinda polgármester
Kovács Tímea körjegyző

11. Napirend
Egyebek
Kiss Melinda polgármester: A HALASVÍZ Kft-től kaptunk egy tájékoztatást,
miszerint a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési díjként
befizetett hozzájárulást nem teljes egészében használták fel így a fennmaradó önerő
70 %-át, Jászszentlászló községben esetében 267.916,-Ft-ot visszakaphatunk, ha ez
irányú igényünket határozatban közöljük.
Szerintem utaltassuk vissza az összeget, így tiszta lesz a történet, amennyiben bármi
fizetni valónk lesz, akkor úgy is megkeresnek bennünket.
Képviselők elfogadják a halottakat és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozzák
293/2011. (XII.21.) számú határozat
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére
tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradó önerő
átutalásának módja.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító konzorcium
taggyűlésének 8/2011.(XII.07.) TGY. határozata alapján
nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium részére, tervezési hozzájárulásként befizetett
és fennmaradt önerő 70 %-át, 267.916,-Ft, azaz
Kettőszázhatvanhétezer
kilencszátizenhat
forint
visszautalását
kéri
az
Önkormányzat
FÓKUSZ
Takarékszövetkezetnél vezetett 51700014-10006454
számú költségvetési elszámoló számlájára

Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2012. január 31.
Kiss Melinda polgármester: Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy Dobos
László írásban keresett meg bennünket, hogy tartozásunk van felé 131.000,-Ft +
kamat. Megjegyezni kívánom, hogy a saját átsorolásával van baj. A körjegyző
asszonnyal történt egyeztetés után megírtuk Neki, hogy intézkedünk az összeg
utalásáról, de természetesen kamatok nélkül
Kiss Melinda polgármester: A testületi ülés előtt kaptam kézhez a Sportegyesület
elnökének írásos kérelmét, melyben anyagi támogatást kér az önkormányzattól. Azt
tudjátok, hogy a sportpályán komoly fejlesztéseket szeretnénk pályázati segítséggel
megoldani. Nos ehhez a tervezési, előkészítési feladathoz kellene az anyagi
segítség, amiről természetesen számlákkal fog az elnök Úr elszámolni.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hallottakkal egyet ért és
7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
294/2011. (XII.21.) számú határozat
Jászszentlászlói Sportegyesület anyagi
támogatása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a
2011.
évi
költségvetése
terhére
126.000,-Ft,
azaz Százhuszonhatezer forint, támogatást biztosít.
Megbízzák a polgármestert az összeg utalványozásával,
és az elszámolásra kötött megállapodás megkötésével.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Lajos alpolgármester: A belterületen lévő bérleményekkel kapcsolatban
szeretné néhány gondolatot szólni. Tudomásomra jutott hogy a falu szélén lévő
szabad porták bérleti díja 3.500,-Ft. Ez a bérlet most december 31-én lejár. Talán
van már új jelentkező is erre a területre. Javaslatom az lenne, hogy ezen területek
bérleti díját portánként 10.000,-Ft-ban határozzuk meg. Erről az összegről
tájékoztassuk a lakosságot, és 2012-től már így kössünk bérleti szerződést.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hallottakkal egyet ért és
7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
295/2011. (XII.21.) számú határozat

Belterületen lévő területek bérleti díja
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
egyhangúlag
döntött
arról,
hogy
az
Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi telkek bérleti
díját 10.000,-Ft/telek/év-ben határozza meg.
Ezen összeg 2012. január 1-től érvényes.
Megbízzák a polgármestert, hogy a lakosság felé történő
tájékoztatásról intézkedjen.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2011. december 30.
Több kérés, hozzászólás nem lévén, Kiss Melinda polgármester a nyílt testületi ülést
berekeszti.
K.m.f.

Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

Melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:
Alapszolgáltatási Központ
2. A költségvetési szerv székhelye:
6133 Jászszentlászló Hunyadi u. 2.
Költségvetési szerv telephelye:
6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b. (2)
(falugondnoki szolgálat)
Ügyfelek számára nyitva álló helyiség:
6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.(2)
(családsegítés)
3. Működési köre:
Jászszentlászló és Móricgát községek közigazgatási területe
Idősek Otthona esetében Magyarország területe (3)
4. Irányító szervek neve, székhelye:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6133 Jászszentlászló Dózsa György u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b. (1)
5. Felügyeleti szerv neve és székhelye:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6133 Jászszentlászló Dózsa Gy. u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
6. Fenntartó szerv neve, székhelye:
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Intézményi Társulása,
6133 Jászszentlászló Dózsa György u. 8. (1)
7. Jogszabályban meghatározott közfeladata
a) szociális alapszolgáltatások:
Tanyagondnoki szolgáltatás /Jászszentlászló/
Falugondnoki szolgáltatás /Móricgát/
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Nappali ellátás idősek részére
b) szakosított ellátási formák:
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Idősek Otthona
c) gyermekjóléti alapellátása:
Gyermekjóléti szolgáltatás

8. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő.
Pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv: Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Körjegyzősége külön megállapodás alapján. (3)
9. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
- Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv
-Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (1)
10. A vezető kinevezésének rendje:
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
együttes ülésén - nyilvános pályáztatás útján öt éves időtartamra (határozott időre
szólóan) nevezik ki
11. Alaptevékenység:
889900 számú szakágazat:
máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
12. 2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889922 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
Családsegítő szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
Étkeztetés
881011 Idősek nappali ellátása
Nappali ellátás idősek részére (engedélyezett férőhelyek száma: 50)
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Idősek Otthona (engedélyezett férőhelyek száma:
21 átlagos szintű férőhely) (3)
13. Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem végezhet.
14. Az intézmény ingatlan vagyon tulajdonnal nem rendelkezik.
A feladat ellátásához szükséges eszközök – tárgyi eszközök, berendezések,
felszerelések, anyagok – tekintetében a költségvetési szervnek használati
joga van.
15. Az intézményre vonatkozó korábbi alapító okiratok kelte és száma:
31/2001. (IV.26.) kt. határozat
52/2001. (VII.3.) kt. határozat
82/2004. (XII.2.) sz. határozat
30/2005. (IV.4) sz. határozat
86/2005.(X.25.) kt. határozat
20/2006. (III.30.) egy,. hat. Jászszentlászló
36/2006. (III.30.) egy. hat. Móricgát
130/2006. (XII.19.) sz. hat. Jászszentlászló

103/2006. (XII.22.) sz. hat. Móricgát
10/2008. (II.14.) egy. hat. Jászszentlászló
7/2008.(II.14.) egy. hat. Móricgát
166/2008.(XI. 24.) egy. hat Jászszentlászló
75/2008.(XI.24.) egy. hat. Móricgát
Jászszentlászló, 2011. december 22.

Kiss Melinda
Csontos Máté
Jászszentlászló Község Polgármestere Móricgát Község Polgármestere
Záradék:
Az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását (az egységes
szerkezetbe foglalt új alapító okiratot) Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 74/2009.(V.26.) számú határozatával, valamint Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 40/2009.(V.26.) számú határozatával fogadta el.
Módosítások:
(1) 91/2009.(VI. 30.) egy. hat. Jászszentlászló
52/2009.(VI. 30.) egy. hat. Móricgát
(2) 140/2011. (VII.20.) egy hat. Jászszentlászló
71/2011. (VII.20.) egy. hat. Móricgát
(3) 285/2011. (XII.21.) számú határozat Jászszentlászló
132/2011. (XII.22.) számú határozat Móricgát
Kovács Tímea
körjegyző

Melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1)–(2) bekezdései, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján az alábbi alapító
okiratot adják ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Szent László Általános Művelődési Központ
rövid neve:
Szent László ÁMK
2. Alapítás időpontja:

(2)

2011. augusztus 1.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
- Szent László Általános Iskola
Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/a
- Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,
Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
4. Székhelye:
Szent László ÁMK 6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/A.
Tagintézmény: Szent László ÁMK Szent László Általános Iskola
6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/A.
Intézményegység:
Szent László ÁMK. Gyermekélelmezési Konyha,
6133. Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1.
Szent László ÁMK Művelődési Ház,
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 7.
hat.kívül (3)
Telephely:
Közösségi Ház, 6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.
Technika terem 6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 36.
Tagintézmény:
Intézményegység:

Szent László ÁMK Napközi Otthonos Óvoda tag
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Szent László ÁMK Bölcsőde
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.(2)

5. Működési köre: Jászszentlászló és Móricgát községek közigazgatási területe
6. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
104/2011.(V.31.) egy. hat. Jászszentlászló,
53/2011.(V.31.) egy. hat. Móricgát fogadta el.
7. Irányító szervek neve, székhelye:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6133 Jászszentlászló Dózsa György u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
Egyéb irányítási jog gyakorlására felruházott:
Jászszentlászló Község Polgármestere
8. Felügyeleti szerv:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6133. Jászszentlászló Dózsa György u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6132. Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
9. Fenntartó szerv neve, székhelye:
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Intézményi Társulása,
6133 Jászszentlászló Dózsa György u. 8.
10. Jogszabályban meghatározott közfeladata
- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. §-a alapján óvodai nevelésitovábbá a 26. §-a alapján általános iskolai nevelési és oktatási feladatok
ellátása.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerint a három éven aluli gyermekek bölcsődei ellátása,
szakszerű gondozása és nevelése.
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bek.
értelmében a közművelődési tevékenység támogatása, valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 64.§-a és 78.§-a alapján
közművelődési feladatellátás biztosítása. (3)
11. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő
Pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan működő és
gazdálkodó
költségvetési
szerv:
Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzatok Körjegyzősége külön megállapodás alapján . (1)
12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
- közalkalmazotti jogviszony: közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv
- munkaviszony: munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv.
- megbízási és vállalkozói jogviszony: polgári törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv.
13. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Pályázati kiírás alapján öt éves időtartamra a felügyeletet ellátó képviselőtestületek együttes ülésen hozott, mindkét testület minősített többségű
döntésével nevezik ki.
14. Az intézmény típusa: Többcélú intézmény: általános művelődési központ
15. Költségvetési törzsszám: 792965 (2)
16. OM azonosító: 201507
17. Alaptevékenység:

852010 számú szakágazat: alapfokú oktatás

(1)

18. Alkalmazandó szakfeladatok:
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (11
4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
1
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
a) enyhe testi, enyhe érzékszervi, enyhe értelmi,
beszédfogyatékos gyermekek, megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatti
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása
b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű gyermekek
852021 nevelése, ellátása.(2)
1
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (58. évfolyam)
852022
1
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
a) enyhe testi, enyhe érzékszervi, beszédfogyatékos gyermekek,
megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése, ellátása
b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése, ellátása. (2)
855911
1
562913
1
851011
1
851012
1

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Óvodai nevelés, ellátás

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a) enyhe testi, enyhe érzékszervi, enyhe értelmi,
beszédfogyatékos gyermekek, megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelése, ellátása
b) megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének
súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelése, ellátása (2)
889101 Bölcsődei ellátás
1
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
1
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
1

910501
1
Hat.kív.
Hat.kív.
Hat.kív.
562917
1
841126
1
682002

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
(3)
(3)
(3)

Munkahelyi étkeztetések
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (2)

19. Évfolyamok, csoportok
Általános Iskola:
- Az iskolába felvehető tanulók létszáma: 250 fő.
- Általános iskolai oktatás: az alapfokú nevelés-oktatás szakasza 1-8.
évfolyam, képviselő-testület döntése szerint évfolyamonként egy vagy
kettő
osztály, évfolyamonként osztályokra, csoportokra bonthatók.
- Napközi otthonos ellátás.
- Iskolaotthonos ellátás:1-4 osztályban,
- Tanulószobai ellátás.
Napköziotthonos Óvoda:
- Az intézmény férőhelyeinek száma: 89 fő
- Működtethető csoportok száma: 4 csoport
-

Csoportlétszámok meghatározása:maximum 25 fő, átlaglétszám 20 fő,
Az intézmény nyitvatartási rendje: munkanapokon
645 órától 1700 óráig (2)

Bölcsőde:
- Az intézmény férőhelyeinek száma: 12 fő
- Működtethető csoportok száma: 1 csoport
20. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési
jog:
Az alapító okirat szerinti feladat ellátáshoz a fenntartó az alábbi vagyontárgyakat
adja az intézmény használatába:
A/

Korlátozottan forgalomképes ingatlan
a/ általános iskola, tornaterem és sportudvar Jászszentlászló. Rákóczi
u. 25/a, 507 hrsz
b/ technika terem és gyakorlókert Jászszentlászló Rákóczi u. 36., 397.,
398. hrsz.
c/ óvoda Jászszentlászló, Kossuth u. 8., 954 hrsz
d/ hat.kívül (3)
e/ Gyermekélelmezési Konyha, Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1.,
514 hrsz
f/ Közösségi Ház, Jászszentlászló, Rákóczi u. 20., 385 hrsz
g/ Művelődési Ház, Jászszentlászló, Kossuth u. 7., 969/2 hrsz.

Korlátozottan forgalomképes egyéb tárgyi eszközök fogalomkörébe
tartozó vagyon
Vagyonnyilvántartás és leltár szerinti részletezéssel az intézmény
vagyonát képezi.
A fenntartó önkormányzatok tulajdonát képező ingatlanok, valamint az
ingó vagyon tekintetében az intézményt ingyenes és teljes körű
használati jog illeti meg, amelyet rendeltetésszerűen köteles gyakorolni.
Az intézmény az ingatlant nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, de
jogosult a helyiségek bérbeadására.
A vagyonnal való gazdálkodásra, rendelkezésre a képviselő- testületek
hatályos vagyonrendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.
21. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem végezhet.
B/

Jászszentlászló, 2011. december 22.

Kiss Melinda
Jászszentlászló Község polgármestere

Csontos Máté
Móricgát Község Polgármestere

Záradék:
A Szent László Általános Művelődési Központ Alapító okiratát Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
104/2011.(V.31.)
egy.
hat.
Jászszentlászló, valamint Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2011.(V.31.) egy. hat. Móricgát fogadta el.
Kovács Tímea
körjegyző
Módosítások
(1)

126/2011. (VI.29.) egy. hat. Jászszentlászló
66/2011. (VI. 29.) egy. hat. Móricgát, hatályba lépés időpontja 2011. 08. 01.
(2)
144/2011. (VII.20.) egy. hat. Jászszentlászló
75/2011. (VII.20.) egy. hat. Móricgát, hatályba lépés időpontja 2011. 08. 01.
(3)
286/2011. (XII.21.) sz. hat. Jászszentlászló
134/2011. (XII.22..) sz. hat. Móricgát, hatályba lépés időpontja 2012. 01. 01.
Kovács Tímea
körjegyző

MEGÁLLAPODÁS
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Intézményi Társulása
létrehozására
a jelenlegi módosítás a vastagon szedett részeket érinti
Jászszentlászló-és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a helyi
önkormányzati feladatok ellátása közül az alapfokú oktatást, óvodai nevelést,
napközi otthonos ellátást, gyermekétkeztetést, szociális étkeztetést, védőnői
szolgáltatás működtetését, nappali ellátást, házi segítségnyújtást, idősek szociális
otthona, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működtetését, fogorvosi alapellátást
a közösen létrehozott

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
formájában látja el.
A Társulást létrehozó megállapodás a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdés, a 43. §-a, a 80. § (5) bekezdés, továbbá a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény és a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatok rendelkezéseiben foglalt
szabályokat vette alapul, alkalmazkodva az egyes önkormányzati tevékenységeket
meghatározó jogszabályok előírásaihoz.
A társulás a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésről szóló 1997. évi
CXXXV. Törvény 8. §-a alapján létrehozott társulás.
Megállapodás a következőkre jött létre:
1. A társulás neve és székhelye; jogállása:
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Intézményi Társulása
6133. Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.
A Társulás nem jogi személy
2. A társulás tagjai és gesztora
Tagok:

a./

Jászszentlászló Községi Önkormányzat
6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

b./

Móricgát Községi Önkormányzat
6132 Móricgát, Deák Ferenc u. 26/B.

Gesztor:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat
6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

3. A közös feladat gyakorlása

a./

A közös feladatokat ellátó intézmény megszűnéséhez, átnevezéséhez

önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének
kinevezéséhez, éves költségvetés elfogadásához együttes képviselőtestületi ülésen minősített többségi határozattal hozott döntés szükséges.
b./

Az a./ pontban nem szereplő közösen ellátandó feladatok és

hatáskörök gyakorlása a Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és a Jászszentlászló község polgármestere feladat-és hatáskörébe
tartozik.
c./

A b./ pontban gyakorolt feladat-és hatáskörökben hozott döntésekhez

előzetesen

szükséges

Móricgát

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testületének, illetve polgármesterének állásfoglalása és véleménye. A hozott
döntésekről a másik fél képviselő-testületét, polgármesterét 10 napon belül
írásban értesíteni kell.
4. A Társulás által ellátandó feladatok:
a./

alapfokú oktatás

b./

óvodai nevelés

c./

napközi otthoni ellátás

d./

gyermekétkeztetés

e./

védőnői szolgálat működtetése

f./

bölcsődei ellátás

g./

hat.kívül (4)

h./

családsegítő szolgáltatás

i./

étkeztetés

h./

nappali ellátás

j./

gyermekjóléti szolgáltatás

k./

házi segítségnyújtás

l./

falugondnoki szolgálat Móricgát,
tanyagondnoki szolgálat Jászszentlászló

m./ közművelődési feladatok (Jászszentlászló) (3).
Feladatokat ellátó közösen fenntartott intézmények, szervezetek:
a./

Szent László Általános Művelődési Központ

b./

Alapszolgáltatási Központ

c./

Védőnői Szolgálat (3)

5. A Társulás működésének időtartama:

A Társulás határozatlan időtartamig működik. A Társulás megszűnik, a
Társulási törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt esetek fennállásakor.
6. Közösen ellátandó feladatok, a közösen fenntartott intézmények költségei
viselésének aránya és a teljesítés feltételei:
1.

Működési kiadások:
a./

Az alapfokú oktatási, iskolai napközi otthonos ellátás, óvodai nevelés
és bölcsődei ellátás (napközis) költségeit a társult önkormányzatok az
ellátandó gyermekek arányában osztják meg.
Költségvetési szerv éves költségvetésének főösszege

-

a feladat ellátásához lebontott központi támogatások együttes összege,

-

intézmény saját éves működési bevétele
=

Nettó működési kiadások:/összes ellátott gyermeklétszám =
egy gyermekre (tanulóra) jutó kiadás x a településen lakó
gyermek

(tanuló) létszámmal.
b./

Gyermekétkeztetés költségeinek megosztása az igénybevevő
gyermekek (tanulók) létszáma alapján történik.
Konyha éves kiadásának főösszege.

-

éves étkeztetésből származó bevételek összege,

-

gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása

=

gyermekétkeztetés rezsi költsége: összes igénybevevő gyermek
létszámmal (éves átlag) x a településen lakó étkezést igénybevevő
gyermek létszámmal.

c./

Védőnői szolgálat működtetése:
Védőnői szolgálat éves költségvetési kiadása

-

csökkentve az OEP éves finanszírozási összegével

=

önkormányzatokat terhelő többlet kiadás, lakosság arányosan történő
megosztással.

d./

hat.kívül (4)

e./

Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv keretében működő :

I.

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, az idősek bentlakásos

otthona költsége lakosságarányosan oszlik meg a fenntartó önkormányzatok
között.

II.

A nappali ellátás költségei és igénybevett létszám arányában történik.
Éves költségvetési kiadás főösszege

-

normatív központi támogatás

-

éves saját bevétel

=

nettó működési költségek: igénybevevők éves létszáma x a települést
érintő igénybe vevő lakosság számával.
Házi segítségnyújtás költségei a következő arányban oszlik meg a

III.

fenntartók között: Jászszentlászló 2/3, Móricgát 1/3.
Az étkeztetés esetében a fenntartó önkormányzatok kiegészítik azon

IV.

személyek térítési díját az intézményi térítési díjra, aki jövedelmi
viszonyaik miatt nem fizetik meg teljes térítési díjat.
A falugondnoki szolgálat kiadásait teljes egészében Móricgát Községi

V.

Önkormányzat, a tanyagondnoki szolgálat kiadásait teljes egészében
Jászszentlászló Községi Önkormányzat fedezi.
e./

A közművelődési feladatok ellátásának költségeit Jászszentlászló
Község Önkormányzata viseli. (3)

2.

Fejlesztési, felújítási kiadások megosztása:
a./

Közösen ellátandó feladatokat biztosító intézmények épületeinek
bővítése,

felújítása

a

tulajdonos

önkormányzat

feladata,

teljes

ráfordítási költségeket kizárólagosan viselik.
b./

A

működést

biztosító

berendezések

felújításának

költségeit

lakosságarányosan biztosítják a Társulás tagjai.
c./

Beruházásból

megvalósuló

berendezési,

felszerelési

eszközök,

műszerek, gépek cseréje, pótlása, fejlesztése kiadásait a Társulás
közösen viseli. A kiadások megosztásának arányáról a tagok
Képviselő-testületei esetenként döntenek.
3.

Finanszírozás módja:
a./

A

közösen

ellátandó

feladatok

(Társulás)

éves

költségvetési

előirányzatait Móricgát Községi Önkormányzat a 6. pontban foglaltak
szerinti hozzájárulás összegét a nettófinanszírozás jóváírását követő
napon utalja át, a gesztor önkormányzat költségvetési számlájára.
b./

Fejlesztési jellegű hozzájárulást a külön megállapodás szerint kell
teljesíteni.

4.

Elszámolás rendje:

A

gesztor

szerepet

ellátó

önkormányzat

az

éves

költségvetési

zárszámadásban a társulás éves zárszámadási adatait külön köteles
kimutatni, melyet a társult önkormányzat Képviselő-testülete határozattal
hagy jóvá. A költségvetési zárszámadásban feladatonkénti elszámolást kell
készíteni. Többletfinanszírozás esetén a társult önkormányzat részére a
különbözetet, a zárszámadási rendelet kihirdetését követő 30 napon belül
vissza kell utalni. Nettó kiadási előirányzatok túlteljesítése esetén a
különbözetet a költségviselés arányában meg kell állapítani, ezen összeg
átutalásáról a társult önkormányzat Képviselő-testülete határozatának
meghozatalát követő 30 napon belül köteles gondoskodni, a gesztor
önkormányzat költségvetési számlájára.
7. A Társuláshoz való csatlakozást a társult önkormányzatok – a Kiskunmajsai
többcélú kistérségi társuláson kívül - kizárják.
8. Társulás megszűnése, év utolsó napján történhet. A felmondásról szóló minősített
többséggel hozott – képviselő-testületi döntést, a képviselő-testület legalább hat
hónappal korábban köteles meghozni és azt a másik társult tagjával közölni.
A Társulás megszűnéséről a kezdeményezés megküldésétől számított hatvan
napon belül kell dönteni.
9. A

társulási

megállapodás

módosításához

a

társult

képviselő-testületek,

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A módosításról,
szóló kezdeményezést a polgármester készíti el és küldi meg a társult tag,
polgármesterének. A módosításról a kezdeményezés megküldésétől számított,
hatvan napon belül dönteni kell.
9/A.A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a
fizetendő térítési díjakra vonatkozó szabályok
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Intézményi Társulása, mint
az Alapszolgáltatási Központ fenntartója felhatalmazza Jászszentlászló Község
Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások, azok igénybevétele, valamint a fizetendő térítési díjak vonatkozásában
az alábbiak figyelembe vétele mellett:
- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körét, azok igénybevételére
vonatkozó szabályokat, a térítési díjak összegét együttes testületi ülésen el kell
fogadni, mielőtt a rendeletbe beépítésre kerül;

- a személyi térítési díjának elengedésével vagy csökkentésével kapcsolatos
döntési jogkör megilleti mindkét önkormányzatot, így saját rendeletükben
dönthetnek erről a kérdésről;
- a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének következtében kieső
intézményi bevételt az a társult önkormányzat téríti meg, ahol állandó lakcímmel
rendelkezik az ellátott; azoknál az ellátottaknál, akiknek nincs lakóhelyük, a kieső
intézményi

bevételt

az

az

önkormányzat

téríti

meg,

ahol

az

ellátott

életvitelszerűen tartózkodik; Nem kell megtéríteni azt a kiesett bevételt, amely
esetében mindkét önkormányzat ugyanolyan feltételekkel biztosít kedvezményt.
- a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat évente április hó 1. napjáig
köteles felülvizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét, figyelembe
véve az együttes ülésen hozott tárgy évre vonatkozó határozatot;
- a felhatalmazott önkormányzat rendeletének területi hatálya - a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele, valamint a térítési díjakra
vonatkozó

rendelkezéseit

közigazgatási területére.

illetően-

kiterjed

Jászszentlászló

és

Móricgát

(2)

10. Elszámolás a Társulás megszűnése esetén:
A Társulás megszűnését követően a gesztor szerepet ellátó önkormányzat
polgármestere 90 napon belül tételes elszámolást köteles készíteni. A Társulás
tulajdonába került közösen megvalósított fejlesztések értékeit bruttó és nettó
módon, egyaránt ki kell mutatni.
Az elszámolás javaslatot is tartalmaz az eszközök további tulajdonosi formájára,
az értékesítés, kiválás formáiról.
11. A Társulás tagjai megbízzák a Körjegyzőséget, hogy a megállapodásban foglalt
közös feladatok ellátását két évenként célszerűségi és gazdasági szempontok
alapján ellenőrizze.
Az ellenőrzés eredményéről készült vizsgálati anyagot terjessze elő a képviselőtestületi ülésen, melyen a másik társult önkormányzat polgármestere is részt
vesz.
12. A polgármester évente egyszer – a költségvetési zárszámadás tárgyalásakor
beszámol a képviselő-testületének a Társulás tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról (hatékonyság, gazdaságosság.

13.Társulási feladatokat megvalósító intézményekben foglalkoztatott személyek
alkalmazása:
a./ A Szent László Általános Művelődési Központ és az Alapszolgáltatási Központ
magasabb vezetőit pályáztatás útján 5 éves időtartamra a két önkormányzat
képviselő-testülete együttes ülésen bízza meg. (3)
A

pályázatokat

Jászszentlászló

község

Képviselő-testülete írja

ki, a

pályázatok véleményeztetési eljárásáról a jászszentlászlói polgármester
gondoskodik.
Munkáltatói jogokat a két Képviselő-testület együttesen gyakorolja.
Egyéb munkáltatói jogokat a jászszentlászlói polgármester gyakorolja.
Jutalmazáshoz,

kitüntetéshez

a

móricgáti

polgármester

előzetes

hozzájárulása szükséges.
b./ A védőnő alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói jogokat Jászszentlászló
Községi önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói
jogokat Jászszentlászló község polgármestere gyakorolja.
A gyermekélelmezési konyha dolgozói tekintetében a munkáltatói jogot a
az ÁMK vezetője gyakorolja.(3)(4)
c./ hat. kív. (3)
14.Egyéb kérdések:
1. A

feladatok ellátását

biztosító

intézmények Szervezeti és Működési

Szabályzatait a jászszentlászlói önkormányzat képviselő-testülete hagyja jóvá.
2.

Az oktatási intézmények pedagógiai programját az Alapszolgáltatási
Központ szakmai programjának, az Idősek Otthona házirendjének
jóváhagyásához, módosításához mindkét képviselő-testület döntése
szükséges. (4)

3.

Az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzatokat az intézmény
vezetői, illetve a jászszentlászlói polgármester hagyják jóvá.

15.A Társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben a társult
önkormányzatok nem tudnak megállapodni – a Kiskunhalasi Városi Bíróság dönt.
Bírósági kereset beadása előtt egyeztető bizottság közreműködését kell igényelni.
Az

egyeztető

bizottság

létrehozását

Érdekszövetségénél kell kezdeményezni.

a

Községi

Önkormányzatok

16.Ezen

Társulási

megállapodást

a

Jászszentászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
minősített többségi szavazataránnyal hagyja jóvá.
Ezen megállapodás 2007. július 1-én lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik a Jászszentlászlói Képviselő-testület
17/2005. (III.24.) egy. hat. és a Móricgáti Képviselő-testület a 21/2005.(III.24.)
egy. hat. határozatok.

Jászszentlászló, 2011. december 22.

Csontos Máté
polgármester

Kiss Melinda
polgármester

Záradék:

A

Társulási

megállapodást

Önkormányzat

Képviselő-testülete

határozatával,

Móricgát

Községi

az

jóváhagyta

Jászszentlászló

50/2007.(VI.05.)

Önkormányzat

számú

Községi
együttes

Képviselő-testülete

44/2007.(VI.05.) számú együttes határozatával.

Kovács Tímea
körjegyző
Módosító határozatok:
(1)

2/2010. (II.2.) egy. hat. Jászszentlászló
2/2010. (II.2.) egy. hat. Móricgát hatálybalépés ideje 2010. április 1.
(2)
43/2011. (III.24.) egy. hat. Jászszentlászló
17/2011 (III.24.) egy. hat. Móricgát hatálybalépés ideje 2011. március 24.
(3)
145/2011. (VII.20.) egy. hat. Jászszentlászló
76/2011. (VII.20.) egy. hat. Móricgát hatálybalépés ideje 2011. augusztus 1.
(4)
289/2011 .(XII.21.) számú hat. Jászszentlászló
135/2011. (XII.22.) számú hat. Móricgát hatálybalépés ideje 2012. január 1.

Kovács Tímea
körjegyző

a

