JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
és
Móricgát
Községi
Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2011. április 27-én 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
SERES János
TÓTHNÉ FRANK Anikó
Képviselők
(7 fő 100 %)
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
CSONTOS Máté
ZÖLDÁG János

polgármester
alpolgármester

BORSIK Imre
DELI Jánosné
TÓTH Antal
Képviselők
(5 fő 100 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea körjegyző, Bálintné Bajnóczi Edit mb. intézményvezető
Kiss Melinda polgármester Asszony köszöntette a testületek tagjait, megállapította,
hogy mindkét testület határozatképes.
Javaslatot tett az írásban kiküldött napirendek mellé pluszként felvenni:
- Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshely pályáztatáshoz előkészítő
bizottság létrehozása
A testületek a kiegészítést egyhangúlag elfogadták és az alábbi sorrendben,
tárgyalták:

1./ Körjegyzőség és Intézményi Társulás
2010. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadása
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

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

Kovács Tímea
körjegyző

3./ Körjegyzőség 2010. évi munkájáról
beszámoló
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

4./ Alapszolgáltatási Központ
Falugondnoki szolgálat beszámolója
Tanyagondnoki szolgálat beszámolója.
Idősek otthona házirend 2011
(írásos előterjesztés)
5./ Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
Álláshely pályáztatáshoz előkészítő bizottság
létrehozása
(szóbeli előterjesztés)

Bálintné Bajnóczi Edit
mb. intézményvezető

Kiss Melinda
polgármester

5./ E g y e b e k

1. Napirend
Körjegyzőség és Intézményi Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadása
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Körjegyző Asszony kérte a képviselőket, hogy amennyiben az írásban kiküldött
előterjesztéshez kérdésük van, azt tegyék fel. Amennyiben egyet értenek a
Körjegyzőség és az Intézményfenntartó Társulás 2010. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóval, úgy azt határozattal hagyják jóvá.
Képviselők részéről kérdés nem érkezett, így Jászszentlászló község Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi jóváhagyó határozatokat
hozta:

73/2011. (IV.27. ) egy. hat. Jászszentlászló
38/2011. (IV.27.) egy. hat Móricgát
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2010. évi zárszámadásának megállapítására

1.) Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeik
együttes ülésén a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Körjegyzősége 2010. évi zárszámadását
52.946.000.- Ft
47.662.000.- Ft

bevételi
kiadási

főösszeggel hagyja jóvá, melyből
-

az összes kiadás
saját bevétel
támogatás értékű bevétel
költségvetési támogatás
Közterület felügyelő kiadásai

47.662.000.- Ft
- 4.368.000.- Ft
- 3.457.000.- Ft
- 5.118.000.- Ft
- 2.089.000.- Ft

Különbség

32.630.000.- Ft

Lakosságarányos önkormányzati hozzájárulás
Jászszentlászló (83,74 %)
Móricgát
(16,26 %)

27.324.000.- Ft
5.306.000.- Ft

2.) A költségvetési szerv 2010. évi betöltött létszámkerete 15 fő.
3.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott
2010. évi pénzmaradványát a költségvetési szerv vezetője évközben a
költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására használhatja fel.
Határidő:
Felelős:

2011. december 31.
Kovács Tímea körjegyző

74/2011. (IV.27. ) egy. hat. Jászszentlászló
39/2011. (IV.27.) egy. hat Móricgát
Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2010. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes
ülése a Jászszentlászló és Móricgát községi Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló Megállapodásban foglaltak szerint az Intézményi Társulás 2010. évi
zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.
1., Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Kiadási előirányzatok összesen:

42.355.000,- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

29.778.000,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

7.555.000,- Ft

- dologi kiadások

4.872.000,- Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

2.619.037,- Ft

Betöltött létszámkeret:

17 fő

2., Szent László Általános Iskola
Bevételi előirányzatok főösszege:

93.544.000,- Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- saját intézményi bevételek előirányzata

444.000,- Ft

- támogatás értékű bevétel

572.000.- Ft

- átvett pénzeszköz
- önkormányzatok finanszírozási támogatása

40.000,- Ft
92.488.000,- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

93.544.000,- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

63.195.000,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.395.000,- Ft

- dologi kiadások

12.444.000,-Ft

- pénzeszközátadás áht-on kívülre

1.510.000,- Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:
Betöltött létszámkeret:

4.166.680,- Ft
29 fő

3., Alapszolgáltatási Központ
Bevételi előirányzat főösszege:

68.280.000,- Ft

Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- intézményi működési bevétel

28.631.000,- Ft

- önkormányzati finanszírozási támogatások

39.649.000,- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

68.280.000,- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

27.684.000,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások

7.038.000,- Ft
33.558.000,- Ft

Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

3.322.743.- Ft

Betöltött létszámkeret:

18 fő

4., Közművelődési Könyvtár önkormányzati feladat
Bevételi előirányzatok főösszege:

7.991.000,- Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok
intézményi működési bevétel
önkormányzati finanszírozási támogatás

146.000,- Ft
7.845.000,- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

7.991.000,- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

4.657.000,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

1.163.000,- Ft

- dologi kiadások

2.171.000,- Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

929.808,- Ft

Betöltött létszámkeret:

2,5 fő

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

53.830.000,- Ft

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

12.604.000,- Ft
3.157.000,- Ft
37.202.000,- Ft
867.000,- Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

1.343.898,- Ft

Betöltött létszámkeret:

9 fő

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

4.328.000,- Ft
2.968.000,- Ft
764.000,- Ft
596.000,- Ft

Betöltött létszámkeret:

1,5 fő

Csontos Máté
polgármester

Kiss Melinda
polgármester
Kovács Tímea
körjegyző

2. Napirend
Körjegyzőség és Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Az írásos előterjesztés tartalmazza a módosítás okát, - pénzmaradvány beépítését a
céltartalékba – ezért körjegyző asszony kérte a testületek jóváhagyását a
módosításokhoz.
Képviselők az előterjesztést elfogadták és a módosítások jóváhagyására
Jászszentlászló község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
Móricgát község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatokat hozta:
75/2011. (IV.27. ) egy. hat. Jászszentlászló
40/2011. (IV.27.) egy. hat Móricgát
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2011. évi költségvetésének módosítására
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
47.555.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből
- a saját működési bevételi előirányzatok összege
- előző évi pénzmaradvány
- személyi juttatások előirányzata
- munkáltatót terhelő járulékok előirányzata
- dologi kiadások előirányzata
- felhalmozási kiadások előirányzata
- pénzeszközátadás, egyéb támogatás
- egyéb pénzforgalom nélküli kiadások: tartalék
Határidő:
Felelősök:

520.000,- Ft
3.229.000,- Ft
30.095.000,- Ft
7.241.000,- Ft
6.127.000,- Ft
813.000, - Ft
50.000,- Ft
3.229.000,- Ft

2011. december 31.
Kiss Melinda
polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

76/2011. (IV.27. ) egy. hat. Jászszentlászló
41/2011. (IV.27.) egy. hat Móricgát
Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2011. évi költségvetésének módosítására
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes
ülése a Jászszentlászló és Móricgát községi Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló Megállapodásban foglaltak szerint az Intézményi Társulás 2011. évi
költségvetésének 2. és 4. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

2.

Szent László Általános Iskola önálló költségvetési szerv
Költségvetési főösszege:

97.479.000.- Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- egyéb saját működési bevétel
- mc. pe. átvétel államháztartáson kívülről
- támogatásértékű működési bevétel

230.000.- Ft
135.00.- Ft
200.000.- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

97.479.000.- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

66.044.000.- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.832.000.- Ft

- dologi kiadások

13.379.000.- Ft

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

1.224.000.- Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

4.189.741,-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

29 fő

záró létszám

28 fő

4. Közművelődési Könyvtár
Költségvetési előirányzatok főösszege:

8.011.000.- Ft

Bevételi előirányzatok
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

30.000.- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

8.011.000.- Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
-

személyi juttatások

4.074.000.- Ft

-

munkaadókat terhelő járulékok

1.028.000.- Ft

-

dologi kiadások

2.909.000.- Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

716.724,-Ft

Engedélyezett létszámkeret:

1,5 fő

Határidők:

2011. december 31-ig folyamatosan

Felelősök:

Kiss Melinda
Csontos Máté
Dobos László
Kovács Tímea

polgármester
polgármester
általános iskola-igazgató
körjegyző

3. Napirend
Körjegyzőség 2010. évi munkájáról beszámoló
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Körjegyző Asszony különösebb kiegészítést nem kívánt tenni, mivel az írásos anyag
a tényeket tartalmazza. Az a plusz, amit meg az jelent, hogy mindenki, mindenkit
ismer, azt a saját bőrén tapasztalják az ügyfelek és a kollégák egyaránt. A
fellebbezésekhez, még annyit fűzött hozzá, hogy a másodfok jóváhagyásai azt
jelentik, hogy a döntések körültekintő, előkészítő munka eredményei. Kérte a
testülettől, hogy amennyibe n egyet értenek az előterjesztéssel, úgy azt határozattal
hagyják jóvá.
Képviselők részéről kérdés, észrevétel nem volt, a tárgyban Jászszentlászló község
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát község
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
77/2011.(IV.27.) egy. hat Jászszentlászló
42/2011.(IV.27.) egy. hat Móricgát
A Körjegyzőség munkájáról szóló beszámoló
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2010. évi munkájáról
szóló beszámolót tudomásul veszik.

4. Napirend
Alapszolgáltatási Központ Falugondnoki szolgálat beszámolója. Tanyagondnoki
szolgálat beszámolója. Idősek otthona házirend 2011.
Előterjesztő: Bálintné Bajnóczi Edit mb. intézményvezető
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Intézményvezető Asszony kérte a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük,
észrevételük van az írásban kiküldött anyaghoz, úgy azt tegyék fel.
Szóbeli kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a lakók számára 3 váltás textília
érkezett adományokból, valamint, hogy 2011-től az intézmény nem köteles
biztosítani az arra rászoruló lakó részére betét, illetve pelenkát, állapottól függően.
Ennek költsége 2.300,-Ft - 7.500,-Ft között van havonta. A kérdése most az a
fenntartó felé, hogy a költséget terheljék a lakókra, vagy vállalja fel a költséget az
intézmény? Azt tudni kell, hogy amennyiben az intézmény szerzi be továbbra is
akkor a bekerülési költség 20 %-a visszaforgatható.

Csontos Máté polgármester úr szerint, mindenképpen, fizessük, a kisnyugdíjasnak
éppen elég nehéz biztosítani a térítési díjat, ezt már nem szabad rájuk terhelni.
Több hozzászólás, kérdés nem volt.
A lakók ellátásához szükséges higiéniai termékek vásárlását, továbbra is intézményi
kereteken belül kell megoldani, állapították meg egyhangúlag.
A Falugondnoki és a Tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről készült
beszámolóhoz és az Idősek Otthona Házirendjének megállapításához
Jászszentlászló község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
Móricgát község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatokat hozta:
78/2011.(IV.27.) egy. hat Jászszentlászló
43/2011.(IV.27.) egy. hat Móricgát
Falugondnoki Szolgálat és a Tanyagondnoki Szolgálat
2010. évi szakmai beszámolója
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, az Alapszolgáltatási Központ Falugondnoki
Szolgálatának és Tanyagondnoki Szolgálatának 2010. évi
tevékenységéről

készített

beszámolóját

egyhangúlag

jóváhagyta.
A szolgálatban dolgozóknak további jó munkát, önzetlen
odaadást kívánt.

79/2011. (IV.27.) együttes hat. Jászszentlászló
44/2011. (IV.27.) együttes hat. Móricgát
Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthona Házirend
2011. évi házirendjének jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, az Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthona
2011. Házirendjét egyhangúlag jóváhagyta.

5. Napirend
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshely pályáztatáshoz előkészítő
bizottság létrehozása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Polgármester Asszony tájékoztatta a képviselőket, hogy az Alapszolgáltatási Központ
intézményvezető álláshelyére kiírt pályázat beadási határideje 2011. május 4.
Ezt követően a törvényi előírásoknak megfelelően 21 napon belül az ún. pályázati
előkészítő bizottságnak a pályázókkal egyenként személyes meghallgatást kell
tartani, és az így kialakult véleményt írásba foglalva kell a pályázatokat a testületek
elé terjeszteni.
Jegyző Asszony megkereste az ide vonatkozó rendelkezéseket, miszerint a bizottság
minimum 3 tagú, tagja a jegyző, a képviselő-testület egy tagja, valamint egy fő
szociális ágazatban elismert, és a Szakmai Érdekképviseleti Szövetségben
nyilvántartott személy, ez jelen esetben Petrich István szociálpolitikai szakértő lesz.
Polgármester Asszony elmondta, hogy amennyiben a testület elfogadja, Ő szívesen
lenne tagja a bizottságnak.
Képviselők Kiss Melinda polgármester Asszony szóbeli előterjesztését és a
bizottságba történő jelentkezését elfogadták. Ennek értelmében, a tárgyban történt
határozathozatalnál Kiss Melinda polgármester Asszony nem szavazott.
A Pályázati előkészítő bizottság létrehozásáról Jászszentlászló község Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
80/2011. (IV.27.) együttes hat. Jászszentlászló
45/2011. (IV.27.) együttes hat. Móricgát
Pályázati előkészítő bizottság megalakítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
álláshelyre érkezett pályázatok Pályázati előkészítő
bizottságot megalakítja.
A Bizottság tagjai Kiss Melinda polgármester
Kovács Tímea körjegyző
Petrich István szociális szakemberek
érdekvédelmi szervezetének tagja,
szociálpolitikai szakértő
Képviselő-testületek megbízzák a Bizottságot a
beérkezett írásos pályázatok, és a szóbeli meghallgatás
elemzésére, annak írásban történő rögzítésére, amit
kérnek a képviselőknek átadni.

Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2011. május 30.
Több hozzászólás, kérés, kérdés, nem volt így Kiss Melinda polgármester az
együttes képviselő-testületi ülést berekesztette.

K.m.f.

Csontos Máté
polgármester

Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

