JEGYZŐKÖNYV

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Csontos Máté

polgármester Társulási Tanács elnöke
polgármester Társulási Tanács alelnöke

Deli Jánosné
Seres János
Tóth Antal

képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Társulási Tanács elnöke
határozatképes.

– Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés

Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását.
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja el:
1. Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői pályázat kiírása
(Írásos előterjesztés)
elnöke

Nagy András
Társulási
Tanács

2. Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetőjének megbízása
(Írásos előterjesztés)
elnöke

Nagy András
Társulási
Tanács

3. Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása
elnöke
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
Társulási
Tanács

4. Egyebek
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1. Napirendi pont
Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői pályázat kiírása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja elfogadásra az Alapszolgáltatási
Központ magasabb vezetői pályázat kiírást, a jegyzőkönyv mellékletében szereplő
előterjesztésnek megfelelő formában és tartalommal.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Nagy András társulási
tanács elnöke előterjesztése alapján 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodása
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
16/2013. (XI. 25.) számú határozat
Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői poszt
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele
Határozat

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján
1.)
felhatalmazza Jászszentlászló-Móricgát Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy gondoskodjon
az Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői
beosztás álláshely betöltésére a határozat mellékletét
képező pályázati felhívás kiírásáról
2.)
felkéri
Jászszentlászló-Móricgát
Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az intézményvezető
határozott idejű megbízására irányuló pályázati eljárás
lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok
elvégzésére úgy, hogy az intézmény vezetői
megbízással kapcsolatos döntést a Társulási meg tudja
hozni.
Felelős: Nagy András társulás elnöke
Határidő:folyamatos
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2. Napirendi pont
Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetőjének megbízása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – társulási tanács elnöke - megvizsgálva a magasabb vezetői pályázat
lebonyolításának körülményeit javasolja, hogy Récziné Kovács Zsuzsanna vezetői
megbízatását a Társulási Tanács hosszabbítsa meg 2014. február 28. napjáig.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Nagy András társulási
tanács elnöke előterjesztése alapján 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodása
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
17/2013.(XI.25.) határozat
Alapszolgáltatási Központ
intézmény vezetőjének megbízása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási
Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
23. §-a, alapján megbízott intézményvezető
Récziné Kovács Zsuzsanna
6133. Jászszentlászló, Hársfa u. 11. szám alatti magasabb vezetői
megbízatását 2014. február 28. napjáig meghosszabbítja.
Havi illetménye fenti időszakban
195.700,- Ft
tárgyhavi alapilletmény:
145.700,-Ft
magasabb vezetői pótlék:
50.000.- Ft
A képviselő-testületek megbízzák Nagy András polgármestert, hogy
a megbízási okirat elkészítéséről gondoskodjék.
Felelős: Nagy András polgármester
Csontos Máté polgármester
Határidő: 2014. február 28.
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3. Napirendi pont
Önkormányzati Társulás 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormány rendelet
(továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési feladat ellátása továbbra is kötelező. A Bkr
15. § szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről a költségvetési
szerv vezetője (jegyző) köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés
működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
A belső ellenőrzési vezető feladata, hogy a kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet
készítsen. Így a tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső
ellenőrzés rendelkezésre álló erőforrásokon kell alapulnia. Ez azért szükséges, hogy a belső
ellenőrzés be tudja tölteni funkcióját, azaz
- az ellenőrzött szerv működését fejlessze és eredményességét növelje
- megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső
szabályzatoknak való megfelelés érdekében a gazdaságosság, hatékonyság és
eredményesség növelése érdekében.
A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott
szabályok szerint kerülnek végrehajtásra.
Az éves ellenőrzési terv tartalmát jogszabály határozza meg. A tervet úgy kell összeállítani,
hogy szükség esetén az abban szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók
legyenek.
Az éves ellenőrzési terv elkészítésével kapcsolatban a jogszabály változott. A Bkr. 32. §
alapján a 2014. éves tervet a Képviselő-testületnek december 31-ig kell jóváhagynia, de
november 30-ig el kell készülnie a tervnek.
Az ellenőrzési feladatot a Vincent Auditor Kft. végezte 2013. évben az Önkormányzatoknál
Javaslom továbbra is fenti céggel végeztetni a belső ellenőrzést. Kérem a társulási tanácsot,
hogy a határozat tervezetet szíveskedjenek elfogadni.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
18/2013.(XI.25.) határozat
Társulási Tanács 2014. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása

Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulási Tanácsa a határozat mellékletében szereplő
2014. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Folyamatos
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4. Napirendi pont
Egyebek
4.1 EMVA pályázat benyújtása Falugondnoki busz beszerzése tárgyában.
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy
megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet. A pályázat keretében
lehetőség van kérelmet benyújtani a „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan” célterületre. Tekintettel arra, hogy a
falugondnoki szolgálat az Alapszolgáltatási Központ keretében működik, az intézmény
fenntartója a Társulás, ezért a pályázat benyújtására is a Társulás jogosult.
Csontos Máté – Társulási Tanács alelnöke - A pályázat keretében egy új 8 + 1 személyes
mikrobusz kerül beszerzésre. A támogatás 100% intenzitású, a maximálisan elnyerhető
összeg erre a célterületre 10.000.000.-Ft. A falugondnoki szolgálat által jelenleg használt
busz műszaki állapota nem a legjobb. A javítás komoly anyagi terhet, évente több százezer
forint kiadást jelent. A falugondnoki szolgálatot teljes egészében Móricgát Községi
Önkormányzat tartja fenn, ezért kérte a Társulási Tanács támogatását, hogy támogassa a
pályázat beadását.
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – javasolja, hogy a Társulási Tanács az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások
feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2. §. (1) a.) „kistérségi közlekedési
szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan”
célterületre pályázatot nyújtson be. A pályázat keretében az Önkormányzati Társulás által
fenntartott Alapszolgáltatási Központ intézmény keretei között működő Falugondnoki
szolgálat működési színvonalának javítása érdekében új gépjármű beszerzésére kerül sor,
már működő szolgáltatás kapcsán. A Falugondnoki szolgálat működési színvonalának
emelése érdekében az új mikrobusz kerül beszerzésre. A pályázat keretében elnyerhető
támogatás mértéke mikrobusz esetében legfeljebb 10.000.000.-Ft
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
19/2013. (XI. 25.) számú határozat
Pályázat benyújtása
Határozat
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási
Tanácsa az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet
2. §. (1) a.) „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan”
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célterületre pályázatot nyújt be. A pályázat keretében az
Önkormányzati Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási
Központ intézmény keretei között működő Falugondnoki
szolgálat működési színvonalának javítása érdekében új
gépjármű beszerzésére kerül sor, már működő szolgáltatás
kapcsán. A Falugondnoki szolgálat működési színvonalának
emelése érdekében az új mikrobusz beszerzése szükséges. A
pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke mikrobusz
esetében legfeljebb 10.000.000.-Ft
Társulási Tanács felhatalmazza Nagy Andrást a Társulási
Tanács elnökét, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Nagy András Társulási Tanács elnöke
Határidő: Folyamatos
4.2 Som-Tan Ügyvitelszervező és Gazdasági Tanácsadó Kft. megbízása EMVA
pályázat elkészítésével.
(Szóbeli előterjesztés)

Nagy András – társulási tanács elnöke – az Egyebek napirend 4.1 pontjában kifejtett
pályázat összeállításával javasolja megbízni a Som-Tan Ügyvitelszervező és Gazdasági
Tanácsadó Kft. Bábolna, Dr. Köves János u. 2. szám alatti vállalkozást. A Som-Tan Kft
rendelkezik azzal a szakértelemmel, tapasztalattal mely a pályázat benyújtásához szükséges.
Ajánlatuk kedvező, hiszen nem köt velük megállapodást a Társulás, csupán sikeres pályázat
esetén kell a támogatási összeg 7,45%-ának megfelelő munkadíjat megfizetni. Amennyiben
a pályázat nem részesül kedvező elbírálásban a Társulás nem fizet semmit a Som-Tan Kftnek.

Javasolja a Társulási Tanács tagjainak, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM
rendelet 2. §. (1) a.) „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan” célterületre pályázat elkészítésével bízza meg a SomTan Ügyvitelszervező és Gazdasági Tanácsadó Kft-t. A megállapodás megkötésére
hatalmazzák fel Nagy Andrást a Társulási Tanács elnökét.
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
20/2013. (XI. 25.) számú határozat
Som-Tan Kft megbízása
Határozat
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási
Tanácsa az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet
2. §. (1) a.) „kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan”
célterületre pályázat elkészítésével és benyújtásával megbízza
a Som-Tan Ügyvitelszervező és Gazdasági Tanácsadó Kft
Bábolna, Dr. Köves János u. 2. szám alatti vállalkozást.
Társulási Tanács felhatalmazza Nagy Andrást a Társulási
Tanács elnökét, hogy a Som-Tan Kft-vel a megállapodást
kösse meg.
Felelős: Nagy András Társulási Tanács elnöke
Határidő: Folyamatos
Nagy András Társulási Tanács elnöke mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést
berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Csontos Máté
Társulási Tanács
alelnöke
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