JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2011. július 20-án 1400 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
Képviselők
(5 fő 71 %)
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
CSONTOS Máté
ZÖLDÁG János

polgármester
alpolgármester

BORSIK Imre
DELI Jánosné
Képviselők
(4 fő 80 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea körjegyző,
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony, Tóth Antal és Seres János képviselő Urak
igazoltan vannak távol.
Kiss Melinda polgármester Asszony köszönti Kapus Krisztián országgyűlési
képviselőt, Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezetőt, Gál Katalin megbízott iskola
igazgatót/ÁMK vezetőt, valamint a testületek tagjait. Megállapítja, hogy mindkét
testület határozatképes.
Kéri a képviselőket, hogy vegyenek fel még egy napirendi pontot, mégpedig az
Alapszolgáltatási Központ Alapító okiratának módosítását, és a meghívóban kiküldött
költségvetési rendeletmódosítás csak tájékoztatásként kerülne napirendre, mivel a
módosítás jelenleg Jászszentlászló Községi önkormányzat költségvetését érinti
Képviselők a napirendi javaslatot elfogadják és az alábbi napirendeket, tárgyalják:

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

Kiss Melinda
polgármester

2./ Alapszolgáltatási Központ SzMSz,
Szakmai Program, valamint
feladatellátásról szóló beszámoló
elfogadása.
(írásos előterjesztés)

Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető

3./ ÁMK alapító Okiratának
módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

5./ E g y b e k
1. Napirend
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Mindenki megkapta az írásos előterjesztést ezért úgy
gondolom, hogy külön kiegészítés nem szükséges. Ellenőrzés során hívták fel
figyelmünket a hiányosságra és ennek pótlását kell most megtennünk. Kérem az
alapító okirat módosításának jóváhagyását.
A napirendhez Jászszentlászló községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi jóváhagyó határozatot
hozza:
140/2011. (VII.20.) egy. hat. Jászszentlászló
71/2011. (VII.20.) egy. hat. Móricgát
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
módosítása.

Határozat
1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületei
az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §ai alapján az Alapszolgáltatási Központ Alapító

Okiratának 2. pontját 2011. augusztus 1-től az alábbiak
szerint módosítják
2. A költségvetési szerv székhelye:
6133 Jászszentlászló Hunyadi u. 2.
Költségvetési szerv telephelye:
6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
(falugondnoki szolgálat)
Ügyfelek számára nyitva álló helyiség:
6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
(családsegítés)

…

2./ Az Alapító Okiratot a határozat mellékletbe foglaltak
szerint egységes szerkezetbe foglalják.
Melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. A költségvetési szerv neve:

Alapszolgáltatási Központ

2. A költségvetési szerv székhelye:
Költségvetési szerv telephelye:

6133 Jászszentlászló Hunyadi u. 2.
6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
(falugondnoki szolgálat) (2)
Ügyfelek számára nyitvaálló helyiség: 6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
(családsegítés) (2)

3. Működési köre:

Jászszentlászló és Móricgát községek közigazgatási területe
Idősek Otthona esetében Magyar Köztársaság területe

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. Típus szerinti besorolás
a) Tevékenység jellege szerint: közszolgáltató szerv,
b) Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
c) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
Pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési
szerv:
Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzatok
Körjegyzősége külön megállapodás alapján.
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. 2009.december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok (ezt követően hatályukat
vesztik):
853 233 Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás
853 244 Családsegítés
Falugondnoki szolgáltatás
Tanyagondnoki szolgáltatás
Családsegítő szolgáltatás
Gyermekjóléti szolgáltatás
853 255 Szociális étkeztetés
Étkeztetés
853 266 Nappali szociális ellátás
Nappali ellátás idősek részére
(engedélyezett férőhelyek száma: 50)
853 170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
Idősek Otthona (engedélyezett férőhelyek száma:
21, ebből 2 emelt szintű)
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, ebből 2 emelt szintű
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./kt. határozat
30/2005./IV.4./ kt. határozat
86/2005./X.25./kt. határozat
20/2006./III.30./ sz. határozat Jászszentlászló
36/2006./III.30./ sz. határozat Móricgát
130/2006./XII.19./ sz. határozat Jászszentlászló
103/2006./XII.22./ sz. határozat Móricgát
10/2008.(II. 14.) számú határozat Jászszentlászló
7/2008.(II.14.) számú határozat Móricgát
166/2008.(XI. 24.) számú határozat Jászszentlászló
75/2008.(XI.24.) számú határozat Móricgát
Jászszentlászló, 2011. július 20.
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)
(2)

91/2009.(VI. 30.) egy.hat. Jászszentlászló
52/2009.(VI.30.) egy.hat Móricgát
142/2011. (VII.20.) egy. hat. Jászszentlászló
71/2011. (VII.20.) egy. hat. Móricgát

Kovács Tímea
körjegyző

2. Napirend
Alapszolgáltatási Központ SzMSz-nek, Szakmai Programjának valamint a
feladatellátásról szóló beszámoló elfogadása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony nem kíván különösebb kiegészítést tenni, de kéri a
képviselőket hogy amennyiben a napirendhez, - lévén hogy nagy terjedelmű kérdésük van, azt neki vagy Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezetőnek tegyék fel.
Bálintné Bajnóczi Edit: Még az esetleges kérdések előtt, engedjenek meg néhány
gondolatot. Az elmúlt évben történtek kapcsán, komoly feladatok hárultak ránk, mivel
az ellenőrzések több komoly hibát is felszínre hoztak. Ennek értelmében azok a
dokumentumok, programok, amik Önök elé kerültek a törvények teljes körű
figyelembe vételével, és alkalmazásával kerültek összeállításra. Az adminisztrációs
feladatok mellett, az intézmény napi működési feladatait is meg kell oldani. Tóthné
Frank Anikó előreláthatólag 2012. január 1.-vel tér vissza dolgozni. De ezt sajnos
elég nehezen sikerült eldöntenie, ezért Bozó Andrea kolléganőnk elment tőlünk.
Jelenleg négy ember munkáját ketten látjuk el, és ezért munkakörök közötti
átcsoportosítást kellett végeznünk, hogy minden meg legyen oldva. Természetesen a
feladatok ellátását úgy igyekszünk megoldani, hogy az esetleges nehézség a
bentlakók számára ne legyen észrevehető
Amennyiben kérdésük van, azt kérem, tegyék fel és megpróbálok válaszolni, vagy ha
nincs, akkor hagyják jóvá az általunk készített dokumentumokat, illetve szakmai
beszámolót.
Képviselők részéről kérdés nem merült fel az írásos anyagot, és a szóbeli
kiegészítést teljes mértékben elfogadják és Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatokat hozza:

141/2011. (VII.20.) egy. hat. Jászszentlászló
72/2011. (VII.20.) egy. hat. Móricgát
Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításának jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
Működési szabályzatát jóváhagyólag elfogadta.

142/2011. (VII.20.) egy. hat. Jászszentlászló
73/2011. (VII.20.) egy. hat. Móricgát
Alapszolgáltatási Központ Szakmai
Programjának jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az együttes képviselő-testületi ülésen írásos és
szóbeli előterjesztés alapján az Alapszolgáltatási Központ
működtetéséhez szükséges Szakmai Programot,
jóváhagyja.
Képviselő-testületek felkérik az intézményvezetőt a
Program minél hatékonyabb megvalósítására
Határidő: folyamatos
Felelős:
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető
143/2011. (VII.20.) egy. hat. Jászszentlászló
74/2011. (VII.20.) egy. hat. Móricgát
Alapszolgáltatási Központ feladat ellátási
beszámolójának jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, az Alapszolgáltatási Központ feladat ellátási
beszámolóját tudomásul veszik, elfogadják.
Az intézmény további munkájához sok sikert kívánnak.
Kérik az intézményvezetőt, hogy a működtetést, a
továbbiakban is a már megszokott magas szakmai

színvonalon és a mindenki számára kedvező
odafigyeléssel, szociális érzékenységgel végezze.
3. Napirend
ÁMK alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Mindig mindent szeretnénk nagyon jól megoldani, és
mégis hibázunk mindennek ellenére. Az ÁMK mindnyájunk számára új felderítendő
terület, ahol egy kifejezés, és megfogalmazás is sokat jelent. Minél többet
foglalkozunk az ÁMK-val, illetve annak működésével még mindig találunk olyan
pontokat, amik javításra szorulnak. Ilyen javításokat, kiegészítéseket tartalmaz a
jelenlegi módosítás is. Ezért kérem képviselő társaimat, amennyiben egyet értenek a
javítással, úgy azt határozattal hagyják jóvá.
Képviselők az írásos előterjesztést és a szóbeli kiegészítést tudomásul vették,
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
144/2011.(VII. 20.) egy. hat. Jászszentlászló
75/2011. (VII. 20.) egy. hat. Móricgát
Szent László Általános Művelődési Központ
Alapító Okiratának módosítása
Határozat

1.
4.

1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testületei az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ai alapján a Szent László
Általános Művelődési Központ Alapító Okirata 2011. augusztus
1-től az alábbiak szerint módosul:
Költségvetési szerv neve:
Szent László Általános Művelődési Központ
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.

Telephely:

Szent László ÁMK Községi Könyvtára,
6133. Jászszentlászló, Hunyadi u. 2.
Közösségi Ház,
6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.
Technika terem
6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 36.

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

súlyos

15. Költségvetési törzsszám: 792965
18. Alkalmazandó szakfeladatok:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
19. Napköziotthonos Óvoda:
- Az intézmény nyitvatartási rendje munkanapokon
645 órától – 1700 óráig
Szent
László
Általános
Művelődési
Központ,
Alapító Okirata 2011. szeptember 1-től az alábbiak szerint
módosul:
18. Alkalmazandó szakfeladatok:
852012 1
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
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
rendellenessége
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
851012 1
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./ Az Alapító Okiratot a határozat mellékletébe foglaltak
szerint egységes szerkezetbe foglalják.
Felelős:

Határidő:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző
2011. július 31.
2011. augusztus 31.

4. Napirend
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az Intézményfenntartó Társulás megállapodásának
módosítására az ÁMK létrehozása miatt kerül sor. A feladat ellátás megváltozása
illetve a közművelődési, közoktatási intézmények beintegrálása indokolja ezt a
módosítást. Kérem képviselőtársaimat a módosítás elfogadására!
Képviselők az előterjesztést elfogadják és a tárgyban Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
145/2011.(VII. 20.) egy. hat. Jászszentlászló
76/2011. (VII. 20.) egy. hat. Móricgát
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Intézményi Társulása Társulási megállapodás módosítása

H a t á r o z a t
I. Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületei
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Intézményi Társulása Társulási megállapodását az
alábbiak szerint módosítják 2011. augusztus 1-től:
- A megállapodás 4. pontjában a Társulás által ellátandó
feladatok a következő m) ponttal bővülnek:

4. Társulás által ellátandó feladatok:
m) közművelődési feladatok (Jászszentlászló)
- A megállapodás 4. pontjában a feladatokat ellátó
közösen fenntartott intézmények, szervezetek felsorolása
a következőképpen alakul:
4. Feladatokat ellátó közösen fenntartott intézmények,
szervezetek:
a./ Szent László Általános Művelődési Központ
b./Alapszolgáltatási Központ
c./ Védőnői Szolgálat
- A megállapodás az alábbi 6.1.f. ponttal egészül ki:
6.1.f./ A közművelődési feladatok ellátásának költségeit
Jászszentlászló Község Önkormányzata viseli.
- A megállapodás 13. a./ pontjának első bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
13.a./ A Szent László Általános Művelődési Központ és
az
Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetőit pályáztatás
útján 5 éves időtartamra a két önkormányzat képviselőtestülete együttes ülésen bízza meg.
- A megállapodás 13. b./ pontjának második bekezdése
az alábbiak szerint módosul:
13.b./ A könyvtár és a gyermekélelmezési konyha
dolgozói tekintetében a munkáltatói jogot a az ÁMK
vezetője gyakorolja.
- A megállapodás 13. c./ pontja hatályon kívülre kerül.
II. Megbízzák a Körjegyzőt, hogy a Társulási
megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalja.

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, nyilvános könyvtári
ellátást, 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./

községi könyvtári szolgáltatás

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./

A nyilvános könyvtári szolgáltatás kiadásaihoz (könyvbeszerzési
előirányzat összegével csökkentett) Móricgát Községi Önkormányzat
10 %-os mértékű, a folyóirat beszerzés éves kerettel csökkentett
könyvbeszerzési kiadásokhoz lakosságarányosan járul hozzá.

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.

III.

Házi segítségnyújtás költségei a következő arányban oszlik meg a
fenntartók között: Jászszentlászló 2/3, Móricgát 1/3.

IV.

Az étkeztetés esetében a fenntartó önkormányzatok kiegészítik azon
személyek térítési díját az intézményi térítési díjra, aki jövedelmi
viszonyaik miatt nem fizetik meg teljes térítési díjat.

V.

A falugondnoki szolgálat kiadásait teljes egészében Móricgát Községi
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
8. Társulás

többcélú kistérségi társuláson kívül - kizárják.

megszűnése,

év

felmondásról szóló minősített

utolsó

napján

történhet.

A

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 képviselőtestületek,

mindegyikének

minősített

többséggel

hozott

döntése szükséges. A módosításról,

szóló kezdeményezést a

polgármester

meg

készíti

el

és

küldi

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

illetően-

kiterjed

Jászszentlászló

és

Móricgát

közigazgatási területére. (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 könyvtár és a gyermekélelmezési konyha dolgozói tekintetében a
munkáltatói jogot a az ÁMK vezetője gyakorolja.(3)
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 programját, az Idősek Otthona házirendjét és a könyvtárfejlesztés
koncepcióját együttes képviselő-testületi ülésen lehet jóváhagyni, ille tve
módosítani.
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

a

Községi

Önkormányzatok

Érdekszövetségénél kell kezdeményezni.
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.Kt. és a Móricgáti Képviselő-testület a 21/2005.(III.24.) Egy. Kt.
határozatok.
Záradék:
A Társulási megállapodást jóváhagyta Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az 50/2007.(VI.05.) számú együttes határozatával, Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2007.(VI.05.) számú együttes
határozatával.
Kiss Melinda
polgármester

Csontos Máté
polgármester

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
11/2011.(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.
5. Napirend
Egyebek
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Tisztelettel köszöntöm polgármester
Asszonyt, polgármester Urat, körjegyző Asszonyt, képviselő Hölgyeket, Urakat.
Amint azt már írásos anyagként is megküldtem hozzájáruló nyilatkozatot kérnénk az
Önök településeitől, kerékpárút tervezésére,benyújtandó pályázathoz. Annyi
kiegészítést tennék még az írásban kiküldött anyaghoz, hogy a pályázat benyújtása
az Önök számára semmilyen költséget nem jelent.
Az, pedig mindnyájunk számára látható, hogy amennyiben megvalósul a beruházás,
komoly turisztikai tartalmú fellendülést is jelenthet településeinknek, mivel úgy a
kiskunmajsai Termálfürdő, mint a bugaci puszta is elérhetővé válik kerékpárral, ami
nagyon jó szabadidős program.
Kérem Önöket, támogassák a pályázat benyújtását.

Képviselők az előterjesztést elfogadják, és a tárgyban Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:

146/2011.(VII.20.) egy. hat Jászszentlászló
77/2011. (VII.20.) egy. hat Móricgát
Kiskunfélegyháza - Jászszentlászló közötti
kerékpárút megépítése
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testületei támogatják, a
Kiskunfélegyháza – Jászszentlászló közötti kerékpárút
megépítését.
Egyet
értenek
Kiskunfélegyháza
Város
Önkormányzatának azon elképzelésével, hogy a KÖZOP
3.2.0-C-08-11 kódszámú „Kiskunfélegyháza – Halesz –
Jászszentlászló települések közötti szakaszra kerékpárút
tervezése” címmel pályázatot nyújtsanak be.
Felelős:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester

Kiss Melinda polgármester: Most pedig szeretném hivatalosan is bemutatni Gál
Katalin ÁMK vezetőt. Látom többetek arcán a mosolyt, hiszen a gyermekes szülők
már ismerik Őt, mint nagyszerű magyar tanárt. Át is adnám Neki a szót.
Gál Katalin: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagyon remélem, hogy sokuk számára
már ismerős vagyok, lévén, hogy a 20. tanévet kezdem. Bár volt némi kitérő, mert
tanítottam középiskolában Kiskunfélegyházán.
3. osztálytól felfelé már minden osztályban tanította, ezért elmondhatom, hogy az
oktatás elég nagy részével találkoztam már. Most már pszichológus is vagyok, az
ELTE-n szereztem meg tanácsadó szakpszichológusi képesítésemet.
A feladat amit kaptam, illetve vállaltam nehéz, de izgalmas kihívás. Közel 60 ember
áll az ÁMK alkalmazásában és most az Ő munka-és bérügyeinek rendbetétele is
hozzám tartozik. Hosszas szakmai, és költségvetési tervezésen vagyunk túl, és
reményeim szerint meggyőző eredményeket tudunk majd felmutatni önök, illetve a
két település lakosai felé.
És mindjárt szeretném is tájékoztatni önöket a tanév indítás feladatairól. Az ÁMK
megalakulásával az óvodánál 1 fő óvónői állás megszűnik, de mivel az ÁMK-n belül
átjárhatók az álláshelyek így ezt az egy főt az iskolában foglalkoztatni tudjuk. Két óvó
néni rendelkezik tanítói képesítéssel is, Németné Cs. Kovács Karola és Zombori Éva.
Az eddigi beszélgetések alapján úgy tűnik Évi fog vállalja a feladatot, kihívást lát
benne.

A kollégákkal történt szakmai egyeztetés alapján fontos lenne a két első osztály
indítása, mivel az alapozás a legfontosabb. Ez 1-3. osztályban az alapkészségek
fejlesztésével történik. Egyre több a lemaradott gyerek, szükség van a stabil alapok
megteremtésére ezért volna jó, ha az első három évben viszonylag kis létszámú
osztályokkal dolgoznának a pedagógusok.
Negyediktől viszont már egy osztályként mennének tovább. Innentől indul majd az
idegen nyelv, illetve informatika, szaktárgyi oktatás.
Kérem Önöket, támogassák a két első osztály indítását, illetve 1-3. osztályban az
iskolaotthonos oktatatást.
Az elmúlt napokban megoldódott a konyhavezetés is, folyamatos feladat a Közösségi
ház, Művelődési Ház, Könyvtár feladatainak koordinálása a programok közös
színvonalas szervezése.
Minden intézménnyel együtt akarjuk a programokat szervezni kivitelezni. Nem
szeretném egyik intézményt sem előtérbe helyezni a másikkal szemben. Csak akkor
tudunk eredményeket produkálni, ha tudunk együtt gondolkodni és dolgozni.
Most engedjenek meg néhány szakmai gondolatot. Az ÁMK-n belül megszűntek az
intézményeknél a helyettesi státuszok, de azt biztosítani kell, hogy ha az ÁMK
vezetője bármi oknál fogva akadályoztatva van feladata ellátásában akkor is
biztosított legyen a működés. Ezért van szükség a szakmai helyettesre. Az óvodánál
Csúriné Marika lenne, de ezért a helyettességért bér nem fizethető.
És most itt szeretnénk Marikával együtt kérelemmel élni a testületek felé. A
változások kapcsán Marika csoportban töltendő kötelező óraszáma 24. Úgy, hogy a
helyettesi státusz megszűnt a feladat viszont maradt, megítélésem szerint nem
működőképes történet. Ezért kérem Önöket járuljanak hozzá, hogy a 24 óra helyett
csak 12 órája legyen csoportban Marikának.
Csontos Máté polgármester: Ez csak egy évig él, amiről most szó van ugye?
Nem értem igazán ezt a szakmai helyettesítést, de én a kezdettekkor elmondtam,
hogy az iskolánál üdvözöltem volna ha Dobos László is felkészültségének megfelelő
feladatot kapott volna. Marika szakmai helyettességével nem, értek egyet.
Kiss Melinda polgármester: Félreértés ne essék Dobos Lászlónak a szakmai
vezetés fel lett ajánlva, de ő nem kívánt élni a lehetőséggel. Az óvodánál viszont
nem értem a feszültséget.
Csontos Máté polgármester: Nincs az óvodával semmi bajom, nagyon szép,
korszerű intézménynek tartom, és tisztelem az ott dolgozó pedagógusokat, mert
„csodát” tudnak művelni kicsi gyerekeinkkel, nekem már az unokáimmal. Az én
problémám régi keltezésű még akkorról, amikor Móricgáton megszűnt az óvodai
csoport és volt a vezető részéről egy ígérvény amit Ő nem tartott be. Természetesen
a döntésnél nem akarunk gát lenni a fejlődés előtt, lévén mi a nagytestvérrel együtt
szavazunk.
Kiss Melinda polgármester: Nem mondhatod, hogy Móricgát hátrányban van,
hiszen Zombori Évi móricgáti, és éppen azon dolgozunk, hogy ne elküldeni, hanem
munkát biztosítani tudjunk számára.
Csontos Máté polgármester: Nem szeretnék semminek a kerékkötője lenni, ezt
már az előzőekben is elmondtam, megszavazom az óracsökkentést, de azt

engedjétek meg nekem, hogy a sérelmeimnek hangot adjak, mert így érzem
korrektnek.
Kiss Melinda polgármester: Ha több észrevétel nincs akkor most két dologban
kellene szavaznunk, az egyik, hogy indulhat-e két első osztály, a másik pedig az
óraszám csökkentés.
A két első osztályt a képviselők egyhangúlag elfogadják és Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozza:
147/2011.(VII.20.) egy. hat Jászszentlászló
78/2011. (VII.20.) egy. hat Móricgát
2011-12-es tanévben 2 első osztály
indítása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testületei támogatják,
hogy a Szent László ÁMK Szent László Általános
iskolájában a 2011-12-es tanévben 2 első osztály induljon
14-14 fővel.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 31
Gál Katalin ÁMK vezető
Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester

Kiss Melinda polgármester: Most Csúriné Marika kötelező óraszámáról kellene
dönteni, kérem, aki egyet ért a csökkentéssel az szavazza meg.
Képviselők elfogadják az előterjesztést és Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
147/2011.(VII.20.) egy. hat Jászszentlászló
78/2011. (VII.20.) egy. hat Móricgát
Csúri Ferencné óvoda tagintézmény vezető
kötelező óraszámának csökkentése.

H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát
Községi

Önkormányzat

hozzájárulnak,

hogy

a

Képviselő-testületei
2011-12-es

tanévben

Csúri Ferencné Szent László ÁMK Napközi Otthonos
Óvoda tagintézmény vezető kötelező óraszáma 24 óráról,
12 órára csökkenjen.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 31.
Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester

Több észrevétel, kérdés, hozzászólás nem lévén, Kiss Melinda polgármester
megköszöni Kapus Krisztián országgyűlési képviselő Úr, a két település képviselői,
valamint az intézményvezetők aktív részvételér, és az együttes testületi ülést
berekeszti.
K.m.f.
Kiss Melinda
polgármester

Csontos Máté
polgármester
Kovács Tímea
körjegyző

