JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
és
Móricgát
Községi
Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2012. december 12-én 1400 órai
kezdettel megtartott rendkívüli 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,
Szabóné Csábrády Anikó
Kiskunmajsai Járás Tankerület igazgató
Pintér Julianna
ÁMK igazgató
Gál Katalin
ÁMK igazgató-helyettes
Dr. Csanádi Attila
fogorvos
Kiss Melinda polgármester Asszony: Köszöntöm Szabóné Csábrády Anikó
tankerület igazgatót, Pintér Julianna ÁMK igazgatót, Gál Katalin ÁMK igazgatóhelyettest, Dr. Csanádi Attila fogorvost, Csontos Máté polgármester Urat, és a
megjelent képviselőket.
Megállapítom, hogy mindkét testület 100 %-os határozatképes.
Javaslom az írásban kiküldött napirendek mellé felvenni még a:
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási Megállapodásának módosítása
napirendet.
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Képviselő-testületek tagjai elfogadják a kiegészítést és a napirendeket az alábbi
sorrendben, tárgyalják:
1./ Iskola átadás dokumentumainak
elfogadása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ Fogorvosi gépbeszerzés
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ SIRIUS Rádió anyagi támogatás
kérelme
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodása módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

1. Napirend
Iskola átadás dokumentumainak elfogadása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: 2013. január 1.-től állami, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ feladat ellátás körébe tartozik majd az iskola.
Ettől az időponttól a KIK felel a fenntartásért és az üzemeletetés biztosításáért.
Az átadás teljes létszáma 26 fő. 25 fő pedagógus és technikai személyzet, + 1 fő
köztisztviselő. Természetesen ide kapcsolódik még a nyilvántartások, leltárok,
folyamatos átadása. Az iskolát érintő uniós projekt utógondozási feladatainál már a
KIK lesz a projekt gazda.
Előzetes egyeztetés alapján lehetőség nyílik a megállapodásban külön pontok
rögzítésére is, gondolunk itt például
- tornaterem használata a jövőben is megoldható legyen, éves rendezvényterv
illetve 15 nappal a rendezvényt megelőző bejelentés alapján,
- a gyerekek és a pedagógusok továbbra is részt vegyenek, a község
rendezvényein, ünnepségein.
Képviselő társaim azt hiszem egyikünket sem érte váratlanul a megállapodás
megkötése, ezért kérlek Benneteket, hogy amennyiben az írásos előterjesztést és az
itt elhangzott szóbeli kiegészítést elfogadjátok, akkor szavazzunk a megállapodás
megkötéséről.
Kérem, aki elfogadja az Intézményi Társulás és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ közötti megállapodást, kézfeltartással szavazzon!
Köszönöm egyhangú!
A napirendhez Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-
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testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot
hozza.
166/2012. (XII.12.) egy. hat. Jászszentlászló
87/2012. (XII.12.) egy. hat. Móricgát
A köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő átadás-átvételről
szóló megállapodás aláírásáról
H a t á r o z a t
1. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei
polgármestert

felhatalmazzák

Jászszentlászló

Önkormányzatok

Intézményi

és

Kiss
Móricgát

Társulása

Melinda
Községi

nevében

a

köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő

átadás-átvételről

szóló

megállapodás

aláírására.
2.

A

Képviselő-testületek

felkérik

Kiss

Melinda

polgármestert, hogy az átadás-átvétel lebonyolításához
szükséges intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza
az

átadás-átvétel

során

keletkezett

dokumentumok

aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
2013. január 1.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Kiss Melinda polgármester: Köszönöm a támogatásotokat, de ennél a napirendnél
még néhány kapcsolódó döntést meg kell hoznunk. Az iskola állami fenntartásba
kerülésével arra gondoltunk, hogy az ÁMK-t megszüntetjük, és a működtetést
szakfeladaton folytatjuk. Az előzetes egyeztetések után kiderült, hogy ezt most nem
lehet meglépni, csak majd 2013. félévtől. Ezért a következőben az ÁMK alapító okirat
módosító okiratának elfogadásáról kell döntenünk, ahol is az iskolát érintő részek
kikerülnek az alapító okiratból.
Kérem aki elfogadja az alapító okiratát módosító okirat tartalmát az kézfeltartással
szavazzon!
Köszönöm egyhangú
A szóbeli előterjesztés elfogadása után Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi
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Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
együttes határozatot hozza.
167/2012. (XII.12.) egy. hat. Jászszentlászló
88/2012. (XII.12.) egy. hat. Móricgát
A Szent László Általános Művelődési Központ
Alapító okiratát módosító okirat elfogadásáról
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testületei a határozat mellékletét képező Szent
László Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát
módosító okiratot elfogadják.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Melléklet
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok által 2011. augusztus 1-jén
alapított Szent László Általános Művelődési Központ Alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a, valamint a végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényre (továbbiakban Nkt.) és a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 2.§-ára,
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2013.
január 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja:
A módosításra a Tv. rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint
kerül sor.
A Tv. előírásainak megfelelően Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Intézményi Társulása és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KIK) között
megállapodással történik az állami köznevelési feladatokkal kapcsolat átadás-átvétel.
1. Székhelye a következőre módosul:
Szent László ÁMK 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
2. Tagintézményei közül törlésre kerül:
Szent László ÁMK Szent László Általános Iskola
6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/A.
A tagintézmény a Tv. 4.§ értelmében 2013. január 1-jével a KIK-be történő
beolvadással állami fenntartásba és működtetésébe kerül.

4

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata a következőre módosul: a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 8.§-a alapján óvodai nevelés.
4 OM azonosítója: A törvény 5.§ (3) bekezdése értelmében új azonosítót kap, a régi
OM azonosító a KIK-be beolvadó tagintézmény fog rendelkezni.
5. Alaptevékenység: Törlésre kerül a 852010 számú szakágazat: alapfokú oktatás,
helyébe a 851020 számú szakágazat:Óvodai nevelés lép.
6. Alkalmazandó szakfeladatok közül törlésre kerülnek a következők:
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)
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek, tanulónak
oktatása, nevelése, aki a szakértői bizottság véleménye alapján
enyhe testi, enyhe érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. (5)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
852021 (5-8. évfolyam)
1
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
852022 rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
1
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek, tanulónak
oktatása, nevelése, aki a szakértői bizottság véleménye alapján
enyhe testi, enyhe érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. (5)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
1
7. Az okirat alábbi bejegyzései törlésre kerülnek:
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.
8. Törlésre kerül az intézmény ingyenes használatába adott 20. A/a. pontban
szereplő általános iskola, tornaterem és sportudvar Jászszentlászló. Rákóczi u.
25/a, 507 hrsz. Ezen ingatlan és az állami köznevelési feladatellátást szolgáló
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ingó vagyon felett a KIK vagyonkezelői jogot alapít az átadás-átvételi
megállapodás alapján.
9. A Szent László Általános Iskola tagintézmény valamennyi dolgozója a KIK
foglalkoztatotti állományába kerülnek
10. A Szent László Általános Művelődési Központ a KIK-hez átkerülő
tagintézménnyel összefüggésben előirányzatai terhére 2012. december 28–ig
vállalhat kötelezettséget.
Záradék
Az alapító okiratot módosító okiratot a
167/2012. (XII.12.) egy. hat. Jászszentlászló
88/2012. (XII.12.) egy. hat. Móricgát hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat módosítás 2013. január 1-jével lép hatályba.
Jászszentlászló, 2012. december 12.
Csontos Máté
Móricgát Község Polgármestere

Kiss Melinda
Jászszentlászló Község polgármestere

Kiss Melinda polgármester: Nos, akkor most pedig az ÁMK Alapító Okiratát kell
módosítanunk, aszerint, hogy változik a székhely, csökken az ellátandó feladat, és
nem utolsó sorban, vezetőt is ki kell jelölnünk. Javaslom, hogy mivel átmeneti
időszakról van szó, az ÁMK vezetésével bízzuk meg Csúri Ferencnét, aki az ÁMK
vezetése mellett ellátja majd az óvoda tagintézmény vezetését is. A megbízása
2013. június 30-ig szól.
Kérem, amennyiben az ÁMK működését megállapító okirat módosítását ilyen
tartalommal elfogadják, kézfeltartással szavazzanak!
Köszönöm egyhangú!
A szóbeli előterjesztés elfogadása után Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
együttes határozatot hozza.
168/2012. (XII.12.) egy. hat. Jászszentlászló
89/2012. (XII.12.) egy.hat. Móricgát
A Szent László Általános Művelődési Központ
Alapító okiratának módosításáról
H a t á r o z a t
I. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testületei a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
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törvény 21.§ (1)-(3) bekezdésében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 11.§
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás a Szent László
Általános Művelődési Központ Alapító okiratát 2013.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. A 4. pont az alábbiak szerint változik:
4. Székhelye:
Szent László ÁMK 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Tagintézmény: Szent László ÁMK Napközi Otthonos Óvoda tag
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Intézményegység:
Szent László ÁMK Bölcsőde
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.(2)
Szent László ÁMK. Gyermekélelmezési Konyha,
6133. Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1.
Szent László ÁMK Művelődési Ház,
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 7.
(3) hat.kívül
Telephely:
Közösségi Ház,
6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.
2. A 10. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
- A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. §-a alapján óvodai nevelés.
3. A 16. pontba új OM azonosító kerül.
4. A 17. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
17. Alaptevékenység: 851020 Óvodai nevelés
5. A 18. pontban meghatározott alkalmazandó szakfeladatok közül kikerülnek a
következő szakfeladatok és megnevezésük:
852011 1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852012 1
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek,
tanulónak oktatása, nevelése, aki a szakértői bizottság
véleménye alapján enyhe testi, enyhe érzékszervi, enyhe
értelmi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési
852021 1 zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd. (5)
852022 1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek,
tanulónak oktatása, nevelése, aki a szakértői bizottság
véleménye alapján enyhe testi, enyhe érzékszervi, enyhe
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értelmi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd. (5)
855911 1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
6. A 19. pontból kikerülnek az Általános Iskolára vonatkozó rendelkezések.
7. A 20. pont A/a. pontja hatályon kívül kerül.
II. A módosított Alapító Okiratot a határozat mellékletbe foglaltak szerint
egységes szerkezetbe foglalják.
III. A Képviselő-testületek 2013. január 1-től Csúri Ferencét bízzák meg
a Szent László Általános Művelődési Központ vezetőjének, a pályázati
eljárás eredményes elbírálásáig, de legkésőbb a 2012. június 30-ig.
Ezen időpontig ellátja az óvoda tagintézmény vezetését is. Illetményét
2013. január 1-től 260 900 Ft/hó összegben (alapilletményét 201 000
Ft, kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 7000 Ft,
kompenzáció 6900 Ft, vezetői pótlék 46000 Ft), heti kötelező
óraszámát heti 4 órában állapítja meg.
IV.A Képviselő-testületek megbízzák Csúri Ferencnét, hogy jelen
módosításból adódó változásokat az intézmény alapdokumentumain
vezesse át 2013. február 15-ig.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Melléklet
MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a, a köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 21. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adják ki: (5)
1. Költségvetési szerv neve:
Szent László Általános Művelődési Központ
rövid neve:
Szent László ÁMK
2. Alapítás időpontja:

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.
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(2)

4. Székhelye:
Tagintézmény:
Intézményegység:

Telephely:

Szent László ÁMK
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Szent László ÁMK Napközi Otthonos Óvoda tag
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Szent László ÁMK Bölcsőde
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.(2)
Szent László ÁMK. Gyermekélelmezési Konyha,
6133. Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1.
Szent László ÁMK Művelődési Ház,
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 7.
(3) hat.kívül
Közösségi Ház,
6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 20. (6)

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 köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
8. §-a alapján óvodai nevelés (6)
- 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
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intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 64.§-a és 78.§-a
alapján közművelődési feladatellátás biztosítása. (3)
Az intézmény ellátja a KIK által fenntartott és működtetett
Szent
László
Általános
Iskola
köznevelési
intézményekben a tanulók intézményi étkeztetésével
kapcsolatos feladatokat.
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 képviselő-testületek 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:
17. Alaptevékenység:

851020 számú szakágazat: Óvodai nevelés (6)

18. Alkalmazandó szakfeladatok:
Hat.kív. (6)
Hat.kív. (6)
Hat.kív. (6)
Hat.kív. (6)
Hat.kív. (6)
562913 Iskolai intézményi közétkeztetés
1
851011 Óvodai nevelés, ellátás
1
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
1
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek, tanulónak
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oktatása, nevelése, aki a szakértői bizottság véleménye alapján
enyhe testi, enyhe érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. (5)
889101
1
562912
1
910502
1
910501
1
Hat.kív.
Hat.kív.
Hat.kív.
562917
1
841126
1
682002

Bölcsődei ellátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
(3)
(3)
(3)

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

19. Évfolyamok, csoportok
Hat. Kív. (6)
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/ hat. kívül (6)
b/ hat. kívül (5)
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.
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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.
B/

21. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem végezhet.
Jászszentlászló, 2012. december 12.

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.) egy hat. Jászszentlászló
134/2011. (XII. 21.) egy hat. Móricgát, hatályba lépés időpontja 2012. 01. 01.
(4)
73/2012.(V. 31.) egy hat. Jászszentlászló
46/2012. (V. 31.) egy hat. Móricgát, hatályba lépés időpontja 2012. 06. 01.
(5)
103/2012.(IX. 12.) egy hat. Jászszentlászló
62/2012. (IX. 12.) egy hat. Móricgát, hatályba lépés időpontja 2012. 09. 15.
(6)
168/2012.(XII. 12.) egy hat. Jászszentlászló
89/2012. (XII. 12.) egy hat. Móricgát, hatályba lépés időpontja 2013. 01. 01.
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Kiss Melinda polgármester: Most hogy döntöttünk a működtetésről, akkor döntsünk
arról is, hogy 2013. II. félévétől hogyan kívánjuk működtetni az oktatási és
művelődési intézményeinket. Amennyiben fenn akarjuk tartani az ÁMK-t akkor a
vezetői álláshelyet pályáztatni, kell amennyiben nem, akkor viszont meg kell tenni a
szükséges előkészítő lépéseket ahhoz, hogy 2013. július 1. napjával meg tudjuk
szüntetni az ÁMK-t.
Személyes javaslatom, hogy jövő év félévétől szüntessük meg az ÁMK-t, ahogy
szerettük volna már most is csak a jogszabályi előírások erre nem adtak lehetőséget.
Aki egyet ért azzal, hogy 2013. július 1.-vel az ÁMK megszűnjön, kérem
kézfeltartással, szavazzon!
Köszönöm egyhangú!
A szóbeli előterjesztéshez Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes
határozatot hozza.
169/2012. (XII.12.) egy. hat. Jászszentlászló
90/2012. (XII.12.) egy.hat. Móricgát
A Szent László Általános Művelődési Központ
megszüntetésére felhatalmazás
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

egyhangú

döntéssel

felhatalmazza

Jászszentlászló Községi Önkormányzat polgármesterét,
hogy kezdje meg a Szent László ÁMK 2013. július 1.-vel
történő megszüntetésének előkészítését
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Kiss Melinda polgármester: Még egy megállapodás módosításról kell döntenünk,
ez az Intézményi Társulás Társulási Megállapodása. Mivel az ÁMK-t az Intézményi
Társulás finanszírozta, így most a megállapodásból az általános iskolát, az oktatási
tevékenységet, az ÁMK-ra vonatkozó részeket ki kell venni, illetve a társulásba bevitt
vagyonról kell nyilatkozni. Úgy gondolom, hogy a bevitt vagyon továbbra is a feladat
ellátást biztosítja, így erre igényt nem tartunk.
Kérem, aki a megállapodás módosítását ezzel a tartalommal elfogadja,
kézfeltartással szavazzon!
Köszönöm egyhangú!
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül a tárgyhoz az alábbi együttes határozatokat hozza:
170/2012. (XII.12.) egy. hat. Jászszentlászló
91/2012. (XII.12.) egy.hat. Móricgát
Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Intézményi Társulásába
bevitt vagyonnal való elszámolásról

H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

és

Móricgát

Képviselő-testülete

a

Község
2013.

Önkormányzatának

január

1-jétől

állami

köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátását
szolgáló, a települési önkormányzati társulásba - annak
létrehozásától kezdve - bevitt vagyonból nem kíván
részesedni. A bevitt vagyon továbbra is a feladatellátást
szolgálja.

171/2012. (XII.12.) egy. hat. Jászszentlászló
92/2012. (XII.12.) egy. hat. Móricgát
Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Intézményi Társulása
Társulási megállapodás módosításáról
H a t á r o z a t
I. Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és Móricgát Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok
Intézményi
Társulása
Társulási
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja 2013.
január 1-től:
1. A Bevezető részből kikerül az alapfokú oktatás,
napköziotthonos ellátás.
2. A 4. pontban a Társulás által ellátandó feladatok közül
kikerül az:
a) alapfokú oktatás
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c) napköziotthonos ellátás
3. A 4. pontban a Feladatokat ellátó közösen fenntartott
intézmények, szervezetek a pontjában a Szent László
Általános Művelődési Központ által ellátott feladatok közül
kikerül az alapfokú oktatás és napköziotthonos ellátás.
4. A 6. 1. a) pontjából kikerül az alapfokú oktatási, iskolai
napközi otthonos ellátás.
5. A 14. 2. pontban az oktatási intézmények kifejezés
helyébe az Szent László ÁMK Óvodája kifejezés 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 óvodai nevelést, gyermekétkeztetést,
szociális étkeztetést, védőnői szolgáltatás működtetését, nappali ellátást, házi
segítségnyújtást, idősek szociális otthona, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
működtetését, fogorvosi alapellátást a közösen létrehozott

(7)

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
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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.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat

Gesztor:

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./

hat.kívül (7)

b./

óvodai nevelés

c./

hat.kívül (7)

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
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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)

Az intézmények, szervezetek a következő feladatokat látják el:
a)

Szent

László

Általános

Művelődési

Központ:

óvodai

nevelés,

gyermekétkeztetés, bölcsődei ellátás, közművelődési feladatok(7)
b) Alapszolgáltatási Központ: családsegítő szolgáltatás, étkeztetés, nappali ellátás,
gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgálat Móricgát,
tanyagondnoki szolgálat Jászszentlászló
c) Védőnői Szolgálat: védőnői szolgálat működtetése

(6)

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 óvodai nevelés és bölcsődei ellátás költségeit a társult

önkormányzatok az ellátandó gyermekek arányában osztják meg. (7)
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.
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-

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.

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.

f./

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

2.

Fejlesztési, felújítási kiadások megosztása:
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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.
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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
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vonatkozó

rendelkezéseit

illetően-

kiterjed

Jászszentlászló

és

Móricgát

közigazgatási területére. (2)
9/B. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a
fizetendő térítési díjakra vonatkozó szabályok
Jászszentlászló-Móricgát

Községi

Önkormányzatok

Intézményi

Társulása

felhatalmazza Jászszentlászló Község Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, azok igénybevétele, valamint a fizetendő
térítési díjak vonatkozásában az alábbiak figyelembe vétele mellett:
- a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 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 gyermekjóléti,
gyermekvédelmi ellátások, azok igénybevétele, valamint a térítési díjakra
vonatkozó

rendelkezéseit

közigazgatási területére.

illetően-

kiterjed

Jászszentlászló

és

Móricgát

(5)

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.
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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./

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 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.
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2. A Szent László ÁMK Óvodája

(7)

pedagógiai programjának, 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

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

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.
Csontos Máté
polgármester

Kiss Melinda
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.
(4)
289/2011.(XII. 21.) hat. Jászszentlászló
135/2011.(XII. 22.) hat. Móricgát hatálybalépés ideje 2012. január 1.
(5)
5/2012.(II. 9.) hat. Jászszentlászló
5/2012.(II. 9.) hat. Móricgát hatálybalépés ideje 2012. február 9.
(6)
76/2012. (V. 31.) egy. hat. Jászszentlászló
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a

(7)

49/2012. (V. 31.) egy. hat. Móricgát hatálybalépés ideje 2012. június 1.
171/2012. (XII. 12.) egy. hat. Jászszentlászló
92/2012. (XII. 12.) egy. hat. Móricgát hatálybalépés ideje 2013. január 1.

Szabóné Csábrády Anikó tankerület igazgató: Először is nagy tisztelettel
köszöntöm a polgármestereket és a testületek tagjait. Csak néhány gondolatot
szeretnék mondani. Nagyon köszönöm a hivatal munkáját, hatalmas szakmai
felkészültségről tettek tanúbizonyságot. Kettőnk rendszerének tökéletes
illeszkedésének köszönhetően lesz februárban fizetésük a kollégáknak. Nagy
figyelmet fordítunk a pedagógiai és nevelőmunkára, a kollégákra és a gyerekekre
tekintettel.
Tóthné Frank Anikó képviselő: Iskolánk szépen felújított, jól felszerelt, büszkék
vagyunk jól képzett pedagógusainkra. Jól működik az iskolaotthon, ezt szeretnénk,
ha továbbra is működhetne. Csak úgy tudom vállalni a megállapodás jóváhagyását,
ha biztos lehetek benne, hogy az itt folyó munkát a tankerület támogatja.
Deli Jánosné képviselő: A bejárás anyagi része ezután hogyan fog működni.
Önkormányzati busszal, illetve VOLÁN busszal járnak a gyerekek. Marad-e a
támogatás tovább?
Kiss Melinda polgármester: Szeptemberig biztosan marad minden, külön
megállapodás alapján.
Szabóné Csábrády Anikó tankerület igazgató: Most mindenkit átveszünk, az alsós
gyerekek bejutása – a KIK mint jogutód kért erről adatokat – Jászszentlászló fix
összegű támogatást kap, egyedi megállapodás alapján, ennek határideje 2013.
január 15.
Megnyugtatásul még néhány kiegészítés. A KIK országos hálózati rendszerben
működik, ami annyit jelent, hogy minden intézmény ugyanúgy dolgozik. A
kiskunmajsai tankerület a nagy egészbe illeszkedik. Természetesen várjuk a
javaslatokat, a helyi értékrendek beillesztését a nagy egészbe, a minél egységesebb
országos ellátás érdekében.
Kiss Melinda polgármester: Amit a tankerület nem tud ellátni, az iskola
programjaiból az önkormányzat egyedi megállapodás alapján támogathatja.
Szabóné Csábrády Anikó tankerület igazgató: Az intézmény az önkormányzat
tulajdona marad, az épület fejlesztésére, korszerűsítésére továbbra is lehetőség van.
Kiss Melinda polgármester: Én megköszönöm a tankerület igazgató Asszonyának,
hogy megjelent az ülésükön, de azt is tudom, hogy ma délutánra még több hivatalos
kötelezettsége van, ezért kérem a testületeket, hogy engedjük el Őt, hogy végezni
tudja feladatát.
Szabóné Csábrády Anikó tankerület igazgató: Köszönöm a lehetőséget, hogy
meghallgattak, ígérem, hogy a feladatomat mindenki megelégedésére fogom
végezni, és védeni fogom a hozzám tartozó kollégák és gyermekek érdekeit.
Viszontlátásra!
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Pintér Julianna: Köszönök mindent! Az ÁMK létrejötte, működése, az elmúlt 2 év
munkája nem volt hiába való. Jó alkalom volt a falu közösségének
összekovácsolására, nagyon bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így marad.
Kérem a testületeket, hogy továbbra is úgy tekintsenek az iskolára, mint az „édes
gyerekükre”.
Lesznek az intézmény életében változások, ebből a legfontosabb, hogy a 2013-14-es
tanévtől kezdődően indul az egész napos iskolai oktatás. Így az iskola otthon kifutó
jellegű most. Ez az alsó tagozatosoknak nem lesz új, mert az iskolaotthon, már
bevált gyakorlat volt.
A felső-tagozatosoknál lesz ez újszerű, de a délutáni foglalkoztatás csoportbontással
történik, így színesebb skálán mozog majd a gyermekek foglalkoztatása.
A szülők részéről igényként merült fel a művészeti iskolai oktatás, ezen belül is a
hangszer, néptánc, dráma és társastánc-tanításra.
Ha ezek támogatására nyílik pályázati lehetőség, akkor a szülők számára ez plusz
terhet nem jelent, a művészeti iskolai bizonyítványt pedig rögzíteni kell az iskola
alapító okiratába.
Még egyszer köszönök mindent. Sajnálom, hogy az eddig jól működő „gépezet” már
nem dolgozik együtt tovább, de minden változás ellenére továbbra is számítok a
testületek támogatására
Kiss Melinda polgármester: Örülök, hogy jól működött ez az egész rendszer.
Gál Katalin: Amikor indult az ÁMK féltünk, de bízunk benne, hogy a kialakult jó
dolgok továbbra is mennek majd.
Viszont van egy probléma, amiben most kérem az Önök segítségét. Többször
hallottam mostanában hogy: „hülyeség, hogy a gyereknek egész napos iskolába kell
járni”.
Tessék mindenkinek tudomásul venni, hogy ez törvényi kötelezés, ami 2013.
szeptember 1. napjával lép hatályba, és minden iskolában kötelező lesz.
Pintér Julianna: Pluszt tudunk a gyerekeknek adni, felügyeletet biztosítunk, és Ő
választ, hogy mire szeretne járni.
Kiss Melinda polgármester: Én megköszönöm a testületeknek a döntéseket,
Julikának, Katának a kiegészítéseket. A magam és a testületek nevében a további
munkájukhoz sok sikert, kitartást kívánok, és egyértelműen biztos vagyok benne,
hogy az önkormányzatok a lehetőségeikhez mérten a továbbiakban is részt vállalnak
az iskola életében, ami nem is lehet másképp, hisz a mi gyerekeinkről van szó.
Pintér Julianna igazgató Asszony és Gál Katalin igazgatóhelyettes Asszony,
elhagyják az üléstermet.
2. Napirend
Fogorvosi gépbeszerzés.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Kiss Melinda polgármester: Köszöntöm Dr. Csanádi Attila doktor Urat, és
köszönöm a türelmét, de a mai nap a fontos döntések napja. A napirend tartalmát
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már ismerik a képviselők, mivel az elmúlt ülésen is téma volt a fogászati
egységkészülék beszerzése. Doktor Úrral néztünk ajánlatot, hogy 2,7 millió forintnál
olcsóbb gép van-e? Az árak, illetve az ajánlatok ismerete alapján Ő tud dönteni arról,
hogy az adott géppel tudna-e dolgozni. Annyit mondott, hogy a már ismertetett gép
megfelelő lenne arra, hogy a munkát el tudja végezni.
Doktor Úr kihangsúlyozta, hogy nincs feladatellátás rossz géppel. Természetesen
nem szeretnénk elveszíteni. Most megköszönöm a türelmét, de azt a doktor úr is
láthatta, hogy a sok felmerülő probléma ellenére próbáltuk a problémát kezelni. Most,
hogy találtunk egy gépet, ami 2,7 millió forintba kerül és megbízható állapotú, arról
kellene döntenünk, hogy megvesszük-e?
Amennyiben elfogadják, hogy a fogászati egységkészüléket megvásároljuk,
kézfeltartással szavazzunk!
Köszönöm egyhangú!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül a fogászati egységkészülék beszerzéséhez az
alábbi együttes határozatot hozza:
171/2012. (XII.12.) egy. hat. Jászszentlászló
92/2012. (XII.12.) egy. hat. Móricgát
Fogászati egységkészülék beszerzése a
fogászati rendelőbe.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Község

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Község Önkormányzat Képviselőtestülete

egybehangzó

döntése

értelmében

a

Jászszentlászló, Hunyadi u. 8. szám alatti fogorvosi
rendelőbe fogászati egységkészülék kerül vásárlásra.
A

berendezés

ára

2,7

millió

forint,

melyet

az

önkormányzatok lakosságarányosan fizetnek meg.
Meghatalmazzák Jászszentlászló község polgármesterét,
hogy a gép megrendeléséről, helyszínre szállításáról
intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Melinda polgármester
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Dr. Csanádi Attila: Köszönöm a testületek segítségét, és higgyék el, nem
aggályoskodni akartam, de egyszerűen ellehetetlenül a munkavégzés a régi géppel.
Még annyit szeretnék, hogy a feladat-ellátási szerződésem december 31-én lejár
addigra, a testületnek az újat jóvá kellene hagyni, és ezért szeretném kérdezni, hogy
lesz-e még ülés idén?
Kiss Melinda polgármester: Nem csak ezért, de igen a két ünnep között tartunk
még ülést, mert lesznek tárgyalandó napirendjeink.
Dr. Csanádi Attila távozott az ülésteremből.

3. Napirend
SIRIUS Rádió anyagi támogatás kérelme
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Jászszentlászló és Móricgát község is megkapta a
Sirius rádió megkeresését, amiben a 2013. évi tevékenységükhöz anyagi támogatást
kérnek. A támogatás mértéke 70,-Ft/fő/év.
A magam részéről annyit tudok mondani, hogy Jászszentlászlónak nagyon sokat
segítettek, azt hogy Móricgáton mi a helyzet, arról kérem polgármester Urat, illetve a
képviselőket, hogy nyilatkozzanak.
Tóth Antal képviselő: Azt hiszem, Móricgát bizonyos részein nem is lehet hallgatni
a rádió adását, mivel a frekvencia nem jó. Először is azt kellene megtudni, hogy a
lakosság a rádió közvetítésekből mennyit tud hallgatni.
Csontos Máté polgármester: Az egyértelmű, hogy az emberek tájékoztatása
fontos, de arról nekem sincs információm, hogy a rádió adását mennyire lehet fogni
Ugyanakkor, a pénzügyi lehetőségeinket is figyelembe kell venni. Mostanában
többször elhangzott már, de nagy igazság, hogy annyi változás várható körülöttünk,
hogy nagyon oda kell figyelni, hogy kinek és mit fizetünk.
Kiss Melinda polgármester: Megértem az elhangzottakat, és azt javaslom, ha
elfogadják, hogy tudjuk, hogy mennyit szeretnének kapni, de még nem ismerjük a
pontos költségvetési számainkat, ezért most ne döntsünk, hanem tárgyaljunk a
kérelmekről azon az ülésen, ahol már ismert lesz a költségvetésünk.
Képviselő-testületek a javaslatot elfogadják.

4. Napirend
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Kiss Melinda polgármester: Arról már született döntés, hogy a Társulás önkéntes
társulási formában működik tovább, Jászszentlászló, és Móricgát csak az orvosi
ügyeleti ellátást kívánja a társulás keretén belül működtetni.
Az a megállapodás, amit most kiosztottunk már a 2013. január 1.-től érvényes
állapotot tükrözi, és ezt kellene most a testületeknek elfogadni. Kérem a testületek
tagjait, amennyiben a módosításokat tartalmazó megállapodás szövegét elfogadják,
kézfeltartással szavazzunk!
Köszönöm egyhangú!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal ellenszavazat nélkül a 4-es napirendhez az alábbi együttes határozatot
hozza:
172/2012. (XII.12.) egy. hat. Jászszentlászló
93/2012. (XII.12.) egy. hat. Móricgát
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodásának módosítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Község

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és M ó r i c g á t Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának 2013. január 1. től
érvényes módosítását az előterjesztés mellékletében
foglalt tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.
Megbízzák

a

polgármestereket

a

megállapodás

aláírására.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Határidő: 2012. december 31.

E g y e b e k:
Kiss Melinda polgármester: Csak néhány gondolat erejéig szeretném tájékoztatni a
testületeket.
A két település közösen nyújtott be pályázatot a START munkaprogramra, ahol is 40
milliós támogatást nyertünk, ez annyit tesz, hogy 42 főt tudunk alkalmazni, és a
települések számára eszközöket tudtunk beszerezni.
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Tegnap tájékoztattak, hogy nyert a kazánpályázatunk, így megoldást nyer a
Művelődési Ház fűtése is. A pályázat keretében lehetőség lesz 2 fő 8 órás
alkalmazására is.
Több információs, kérés, kérdés nincs, így Kiss Melinda polgármester a rendkívüli
együttes testületi ülést berekeszti.

K.m.f.
Csontos Máté
polgármester

Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző
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