JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testületeinek, 2011. szeptember 14-én 1430 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

polgármester

BORSIK Imre
DELI Jánosné
Képviselők
(3 fő 60 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea

körjegyző,

Zöldág János alpolgármester Úr és Tóth Antal képviselő Úr igazoltan vannak távol.
Kiss Melinda polgármester köszönti Vakulya Istvánnét a helyi Nyugdíjas klub vezetőjét, Gál
Katalint az ÁMK vezetőjét, a képviselőket, és megállapítja, hogy mindkét testület
határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek tárgyalását.
Képviselők azt egyhangúlag elfogadják, és a napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalják:
1./ Szent László Általános Művelődési Központ
pedagógiai és művelődési programjának
elfogadása.
Szent László Általános iskola
Pedagógiai programjának módosítása
(írásos előterjesztés)
2./ Intézményi Társulás 2011. évi
költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)

Gál Katalin
ÁMK vezető

Kiss Melinda
polgármester

3./ Körjegyzőség Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ E g y e b e k
A napirendek tárgyalása előtt Vakulya Istvánné kér szót, és tájékoztatja a jelenlévő
képviselőket, hogy az Idősek Világnapja (2011. szeptember 26. és 2011. október 2.)
alkalmából 2011. szeptember 27-én 1400 – 1600 óra között műsort adnak a nyugdíjasoknak,
időseknek, amire szeretettel várják a Polgármestereket a Körjegyzőt, és a települések
képviselőt.
Kiss Melinda polgármester: Nagyon szépen köszönjük a meghívást, ezt mindnyájunk
nevében mondom, és a lehetőségekhez mérten megpróbálunk jelen lenni a rendezvényen.
Vakulya Istvvánné ezt követően távozik az ülésteremből, és a testületek megkezdik a
napirendek tárgyalását.
1. Napirend
Szent László Általános Művelődési Központ pedagógiai és művelődési
programjának elfogadása Szent László Általános Iskola Pedagógiai programjának
Módosítása.
Előterjesztő: Gál Katalin ÁMK vezető
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Gál Katalin ÁMK vezető: Köszöntöm a polgármester Asszonyt, polgármester Urat,
körjegyző Asszonyt, és a képviselőket. Mielőtt Önök elé hoztam az ÁMK pedagógiai és
közművelődési programját, azt a dolgozókkal véleményeztettem, és elmondhatom, hogy
valamennyien jóváhagyták. Mivel egységet alkotunk, így a Közösségi Háznak, Művelődési
Háznak nincs külön programja. A könyvtár és az óvoda az, az egység ahol külön programok
vannak, de természetesen ezek sem zárják ki a kapcsolódás lehetőségét.
Ide kapcsolódik még, hogy az elmúlt évben került teljes körű átdolgozásra az iskola
pedagógiai programja figyelembe véve a közoktatási törvény utasításait. Most csak néhány
módosítást szeretnénk a pedagógiai programhoz, ami még emberközpontúbbá, és
empatikusabbá kívánja tenni az iskola mindennapos munkáját gyermek és felnőtt között.
Nagy András képviselő: A közművelődéssel kapcsolatban lenne felvetésem. Jelen
pillanatban e-pont tábla sok van a faluban, de jelenleg csak a könyvtárban van lehetőség. Jó
lenne, ha az esti órákban is elérhető lenne ez a szolgáltatás, amikor a könyvtár már zárva
van.
Több hozzászólás nem lévén polgármester Asszony, szavazásra teszi fel a program
elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi jóváhagyó határozatot hozza:
149/2011.(IX.14.) egy. hat Jászszentlászló
92/2011. (IX.14.) egy. hat Móricgát
Szent László Általános Művelődési
Központ pedagógiai és művelődési
programjának elfogadása

H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

testülete és Móricgát

Önkormányzat

Községi önkormányzat

KépviselőKépviselő-

testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (2)
bekezdés f.) pontjában foglaltak szerint a Szent László
Általános Művelődési Központ pedagógiai és művelődési
programját egyhangúlag elfogadja.
Felelős:

Gál Katalin ÁMK vezető

Határidő: folyamatos
Polgármester Asszony a következőben az iskola Pedagógiai Programjának módosítását kéri
megszavazni.
Képviselők az elhangzottak és az írásos előterjesztés alapján a módosítási javaslatot
elfogadják és Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
150/2011.(IX.14.) egy. hat Jászszentlászló
93/2011. (IX.14.) egy. hat Móricgát
Szent László ÁMK Szent László Általános Iskolája
pedagógiai programjának módosítása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

testülete és Móricgát

Önkormányzat

Községi önkormányzat

KépviselőKépviselő-

testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (2)
bekezdés f.) pontjában foglaltak szerint a Szent László
Általános Művelődési Központ Szent László Általános
Iskolája pedagógiai programjának módosítását elfogadja.
Felelős:

Gál Katalin ÁMK vezető

Határidő: folyamatos

2. Napirend
Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Kiss Melinda polgármester: Az írásos indoklásban részletesen leírásra került a módosítás
miértje, de ha kérdés van, akkor arra természetesen próbálunk válaszolni.
Képviselők részéről kérdés nincs, ezért Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
150/2011.(IX.14.) egy. hat Jászszentlászló
93/2011. (IX.14.) egy. hat Móricgát
Jászszentlászló 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. és 4. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

1.

Napközi Otthonos Óvoda
Költségvetési főösszege:

46.110.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

32.180.000,-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

8.094.000,-Ft

- dologi kiadások

5.836.000,-Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

3.371.370.-Ft

Engedélyezett létszámkeret:
2.

17 fő

Szent László általános Iskola
Költségvetési főösszege:

100.784.000,-Ft

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

11.265.000,-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

100.784.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

65.597.000,-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.712.000,-Ft

- dologi kiadások

16.754.000,-Ft

- egyéb működési kiadások

1.721.000,-Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

4.189.741,-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

29 fő

záró létszám
3.

28 fő

Alapszolgáltatási Központ
Költségvetési főösszege:

66.969.000,-Ft

Bevételi előirányzatok:
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

27.362.000,-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

66.969.000,-Ft

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

26.592.000,-Ft
6.619.000,-Ft
33.758.000,-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:

8.011.000,-Ft

Bevételi előirányzatok
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

94.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

8.011.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
-

személyi juttatások

4.074.000,-Ft

-

munkaadókat terhelő járulékok

1028.000,-Ft

-

dologi kiadások

2.909.000,-Ft

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

716.724,-Ft
1,5 fő

Határidők: 2011. december 31-ig folyamatosan
2011. évi zárszámadási beszámolót
elfogadó együttes ülés.
polgármester
Csontos Máté
polgármester
Kovács Tímea
körjegyző
Gál Katalin
ÁMK vezető
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető
Csúri Ferencné
tagintézmény-vezető

Felelősök: Kiss Melinda

3. Napirend
Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos előterjesztés tartalmaz minden információt az
SzMSz módosításával kapcsolatosan, ezért kérem, ha elfogadjátok, akkor határozattal
hagyjátok jóvá.
Kovács Tímea körjegyző: A móricgáti testület ülésén már tisztázódott, hogy a pénztári nap
nem csütörtök, hanem kedd, tehát az előterjesztéshez képest ennyi a változás az SzMSz
tartalmában.
Az írásos előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján Jászszentlászló községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát községi
önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
151/2011.(IX.14.) egy. hat. Jászszentlászló
94/2011. (IX.14.) egy. hat. Móricgát
Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Körjegyzősége
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

és

Móricgát

Községi

Önkormányzatok

Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv 93. §-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi

LXV.

tv.

35.

§

(2)

bekezdés

Jászszentlászló-Móricgát

Községi

Körjegyzősége

és

Szervezeti

pontja

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

alapján

Önkormányzatok

Működési

jóváhagyja.
Felelős:

c)

Szabályzatát

4. Napirend
E g y e b ek
Kiss Melinda polgármester: Dobos László által kért tanácsosi cím Berczeliné részére.
Döntenünk kell.
Csontos Máté polgármester: Adjuk
Seres János képviselő: Köztes megoldás. Adjuk, de ne most, hanem először bizonyítson.
Én várnék.
Kiss Melinda polgármester: Sok tanár van, aki kőkeményen dolgozik, én nem javaslom.
Hajagos-Tóth István képviselő: Ha fenntartjuk a lehetőséget én is inkább várnék 1 évet.
Majd ahogy Kata látja. (ÁMK. vezetője)
Bozóki Edit képviselő: A kiemelt minőségi bérpótléknál mindig el volt maximálisan ismerve.
Nagy András képviselő: Azt kellene hozzá tudni, hogy mik azok a pluszok, amiket csinál,
amiben többet vállal?
Gál Katalin ÁMK vezető: Szeretnék köztes megoldást javasolni. Van egy lehetőség, hogy a
minőségi bérpótlék egy részét megkapja (5.250,-Ft/hó) mint alapítványi vezető. Ezt most
Juhász Irén végzi, de Ő most le szeretné mondani. Csikos Etelka személye merült fel. Edit
szívesen segít továbbra is. Javaslom, hogy az Edit is megkapja majd az Eta mellett ezt a
plusz havi 5.250,-Ft-ot. Amennyiben a testület biztosít erre fedezetet a költségvetéséből, egy
éven keresztül egyéb pótlék címen:
Kiss Melinda polgármester: Ez szerintem jó javaslat. Szavazásra bocsátom!
Képviselők egyhangúlag elfogadják a javaslatot, ezért Jászszentlászló községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát községi
önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
152/2011.(IX.14.) egy. hat. Jászszentlászló
95/2011. (IX.14.) egy. hat. Móricgát
Szent László ÁMK Szent László Általános Iskolája
részére plusz támogatás biztosítása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

és

Móricgát

Községi

Önkormányzatok

Képviselő-testületei a Szent László ÁMK Szent László
Általános

Iskola

személyi

finanszírozásához

2011.

október 1. és 2012. augusztus 31. között havi 5.250,-Ft/hó
+ a munkáltatót terhelő járulékok, támogatást biztosít.
A támogatás személyi felhasználásáról az ÁMK vezetője dönt.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Gál Katalin ÁMK vezető

Kiss Melinda polgármester: Az Alapszolgáltatási Központban a megyei Szociális és
Gyámhivatal végzett ellenőrzést, aminek során megállapították, hogy az intézmény nem
rendelkezik beteg-és, pihenőszobával. A személyes megbeszélés során megegyeztünk
abban, hogy most nem tudjuk a hiányosságot pótolni, de egy rögzített időpontig, ami 2013.
kialakítjuk a helyiségeket.
Ezt az ellenőrző hatóság el is fogadta, de biztosítékként kötünk egy hatósági szerződést a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és gyámhivatalával, amiben rögzítjük a
teljesítés időpontját. Ahhoz kérném most a testületek felhatalmazását, hogy JászszentlászlóMóricgát Intézményi Társulása nevében a szerződést aláírhassam.
Képviselők a szóbeli előterjesztést egyhangúlag támogatják és Jászszentlászló községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát községi
önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
153/2011.(IX.14.) egy. hat. Jászszentlászló
96/2011. (IX.14.) egy. hat. Móricgát
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalával Hatósági
Szerződés, kötés
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

és

Móricgát

Képviselő-testületei

Községi

felhatalmazzák

Önkormányzatok
Kiss

Melindát,

Jászszentlászló Közégi Önkormányzat polgármesterét, hogy a
Bács-Kiskun

Megyei

Gyámhivatalával
Jászszentlászló,

Kormányhivatal

kötendő
Móricgát

Hatósági
Községi

Szociális

és

Szerződést
önkormányzatok

Intézményi Társulása nevében aláírja.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős:

Kiss Melinda polgármester

Több hozzászólás, kérdés, nem lévén Kiss Melinda polgármester Asszony az együttes
képviselő-testületi ülést berekeszti:
K.m.f.
Kiss Melinda
polgármester

Csontos Máté
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

