JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületeinek, 2013. július 24-én 13 30 órai kezdettel megtartott e g y ü t t e s képviselő-testületi
üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Jászszentlászló Község Képviselő-testülete részéről
Nagy András

polgármester

Patyi Norbert

alpolgármester

Bozóki Edit
Hajagos-Tóth István
Horváth Lajos
Seres János
Tóthné Frank Anikó

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Móricgát Község Képviselő-testülete részéről
Csontos Máté
Zöldág János
Borsik Imre
Deli Jánosné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Jászszentlászló polgármestere – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének
az alábbi napirend elfogadását javasolta.
Tervezett napirendi pontok:

Előadó

1.

Szent László ÁMK megszüntetése
(Írásos előterjesztés)
Nyílt ülés keretében

Nagy András
polgármester

2.

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével
kapcsolatos döntés visszavonása
Zárt ülés keretében

Nagy András
polgármester

3.

Egyebek

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Nagy András Jászszentlászló polgármestere által javasolt
napirendet elfogadta.
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1. Napirendi pont
Szent László Általános Művelődési Központ megszüntetése
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – Jászszentlászló polgármestere – az írásos anyag megvitatására kérte a képviselőket

Valentovics Beáta – jegyző - 2012. december 12-én megtartott rendkívüli együttes testületi
ülésen meghozott 169/2012. (XII.12.) együttes határozattal (Jászszentlászló) 90/2012.
(XII.12.) együttes határozattal (Móricgát) döntött arról a két képviselő-testület, hogy
felhatalmazza Jászszentlászló Községi Önkormányzat polgármesterét, hogy kezdje meg a
Szent László ÁMK megszüntetésének előkészítését. A megszűntetés határideje 2013. július
31. napjával került meghatározásra.
Az ÁMK megszüntetését követően átszervezéssel egy új intézmény kerül létrehozásra óvodai
és bölcsődei feladat ellátásra. A konyha és a közművelődés (közművelődési tevékenységek,
közművelődési intézmények működtetése) pedig visszakerül önkormányzati szakfeladatra. A
közművelődés irányítása eddig is jelentős részben a polgármesterhez tartozott, és a jövőben is
célszerű lenne, ha a közművelődési szakember a polgármester közvetlen irányítása alá
tartozna.
Mivel az ÁMK közművelődési feladatot is ellátott, így muzeális intézményekről, nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény. 81. § (1) bekezdése
alapján a döntés – mint a közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése –
meghozatal előtt kötelező a miniszter véleményét beszerezni.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkára megírta, hogy „ az
ÁMK megszüntetése után is biztosítva lesz mindazon személyi, tárgyi, pénzügyi feltétel, amely
a közművelődési feladatellátáshoz eddig rendelkezésre állt Jászszentlászlón, továbbá, mert az
említett törvény 78. § (2) bekezdése szerint községekben elegendő közösségi színteret
biztosítani, ezért elfogadható döntésnek tartjuk a nevezett intézmény megszüntetését.”
Az előterjesztésben foglaltak végrehajtására három tárgykörben kell a megfelelő döntéseket
meghozni:
1. ÁMK megszüntetése
2. Új intézmény létrehozása
3. ÁMK-ból kikerülő, jövőben nem intézményi keretek között ellátott feladatok
önkormányzati szakfeladatként történő ellátása
Kérem, hogy az előterjesztés alapján határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül), Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:
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107/2013. (VII.24.) sz. Egy. határozat Jászszentlászló
59/2013. (VII.24.) sz. Egy. határozat Móricgát
A Szent László Általános Művelődési Központ
megszüntetéséről
Határozat
1. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületei a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény CXC
törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (1)-(3) bekezdésében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht)
11.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szent László
Általános Művelődési Központ elnevezésű intézményét 2013. július
31. napjával megszünteti.
2. A Képviselő-testületek az Áht. 11. §-ának rendelkezései és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) 14. § (2)-(3)
bekezdése alapján az intézmény megszüntető okiratát e határozat 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Ezzel egyidejűleg az
intézmény alapító okiratáról szóló 76/2009.(V.26.) számú határozatot
Jászszentlászló, 42/2009.(V.26.) számú határozatot Móricgát
91/2009.(VI. 30.) számú határozatot Jászszentlászló, 52/2009.(VI.30.)
számú határozatot Móricgát, 202/2010. (XII.15.) számú határozatot
Jászszentlászló, 107/2010. (XII.15.) számú határozatot Móricgát,
45/2011. (III.24.) számú határozatot Jászszentlászló, 19/2011. (III.24.)
számú határozatot Móricgát 1/2013. (I.16.) számú határozatot
Jászszentlászló, 1/2013. (I.16.) számú határozatot Móricgát hatályon
kívül helyezi.
3 A Képviselő-testületek az 1. pontban hozott döntésére hivatkozással
a Szent László Általános Művelődési Központ intézmény vezetőjének,
Csúri Ferencnének a magasabb vezetői megbízását 2013. július 31.
napjával visszavonja. Egyúttal kifejezi elismerését intézmény vezető
asszony vezetői munkájáért.
4. A Képviselő-testületek utasítják a jegyzőt, hogy az intézmény
megszüntetésével
kapcsolatos
bejelentési,
tájékoztatási
kötelezettségeket tegye meg.
Felelős:

Nagy András polgármester
Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2013. augusztus 15.
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Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadása
A Korm. rendelet 5.§-a , valamint az Nkt. 21. § (3) bekezdése határozza meg, hogy mit kell az
alapító okiratnak tartalmaznia.
A Nkt.21.§ (3) a.) pontja szerint az alapító okiratnak az alapító és fenntartó mellett meg kell
határozni a működtető nevét és székhelyét, e.) pontja szerint a köznevelési intézmény
alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, f.) pontja szerint a
felvehető gyermeklétszámot feladat ellátási helyenként.
A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123. §-a kimondja, hogy a
köznevelési intézmény kizárólag olyan nevet használhat, amely megfelel az e rendeletben
foglaltaknak és szerepel a köznevelési intézmény Alapító Okiratában. Ugyanitt a jogalkotó
felsorolja a köznevelési intézmények jogszabály szerinti megnevezését is. Eszerint az
intézmény hivatalos neve egyedi névből és az ellátandó feladatot tükröző elnevezésből áll.
Ezért javasolom, hogy az új intézmény neve Szent László Óvoda és Bölcsőde legyen. Az új
intézmény jogutódja lesz a megszűnő intézménynek. Az alkalmazottak továbbfoglalkoztatása
folyamatos lesz az új intézménynél.
A törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.1.) NGM rendelet értelmében az alapító
okirat módosítást a szükséges mellékletekkel együtt változásbejegyzési kérelem
benyújtásával, a módosítástól számított 8 napon belül be kell jelenteni a kincstárnak.
Kérem, hogy az előterjesztés alapján határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül), Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:
108/2013. (VII.24.) sz. Egy .határozat Jászszentlászló
60/2013. (VII.24.) sz. Egy .határozat Móricgát
Szent László Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának elfogadása
Határozat
1. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületei a Szent László Óvoda és Bölcsőde 2 . sz. melléklet szerinti
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.
2 Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületei felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az
alapító okiratnak az alapdokumentumokon történő átvezetéséről.
3. A Képviselő-testületek utasítják a jegyzőt, hogy az 1. pontban
hozott döntésével összefüggő, költségvetést érintő intézkedéseket
költségvetési rendelet-módosítás keretében terjessze a Képviselőtestület elé, illetve az átszervezéssel összefüggő bejelentési,
tájékoztatási kötelezettségeket tegye meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Csontos Máté polgármester
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Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2013. augusztus 31.
Intézmény vezetői megbízás
Az ÁMK megszűnésével az intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízása is megszűnt.
A Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetői feladatának ellátását azonban
biztosítani kell az intézmény vezetői pályázat elbírálásáig.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B. § (1) bekezdése alapján a
magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8)
bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni.
A 20/A. § (5) bekezdése kimondja, hogy a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása - a
munkáltató vezetője kivételével - pályázat kiírása nélkül is betölthető
a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá
(20/A § (2) A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül
létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez
pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető
a) olyan munkakör esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két
alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,
b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos
megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges
személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,)
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve
közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.
Közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (17) bekezdés alapján új
közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok ellátására nyilvános pályázat
kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás adható. A megbízás
legfeljebb a tevékenység megkezdését követő évre szólhat.
Javaslom, hogy a vezetői beosztásra kiírásra kerülő pályázat elbírálásáig, Csúri Ferencné
kerüljön megbízásra az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátásával - nyilvános
pályázat kiírása nélkül - 2013. augusztus 1. napjától 2013. december 31. napjáig.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül), Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:
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109/2013.(VII.24.) egy. hat. Jászszentlászló
61/2013.(VII.24.) egy. hat. Móricgát
Szent László Óvoda és Bölcsőde
intézmény vezetőjének megbízása
Határozat
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a, alapján az
Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjének
Csúri Ferencné
6133. Jászszentlászló, Árpád u. 4. szám alatti lakost bízzák meg.
A magasabb vezetői megbízás 2013. augusztus 1-től - a Szent László Óvoda
és Bölcsőde magasabb vezetői pályázat eredményes lebonyolításáig - 2013.
december 31.-ig tart.
Havi illetménye fenti időszakban
254.000.- Ft
tárgyhavi alapilletmény:
200.978.-Ft
magasabb vezetői pótlék:
46.000.- Ft
kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés
7.000.- Ft
kerekítés
22.-Ft
A képviselő-testületek megbízzák Nagy András polgármestert, hogy a
megbízási okirat elkészítéséről gondoskodjék.
Felelős:

Nagy András polgármester
Csontos Máté polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.

Intézmény vezetői pályázat kiírása
Az intézményvezetői megbízás a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (1)
bekezdés aa) pontja szerint magasabb vezetői megbízásnak minősül, amely a (2) bekezdés
alapján 5 évre adható.
A magasabb vezetői feladatok ellátására történő megbízásra vonatkozó pályázat kiírásával
kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket az Nkt., a Kjt., illetve a végrehajtásáról
rendelkező Korm. rendelet tartalmazza.
A Nkt. 67. §. (7) bekezdése alapján az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat
útján történik. A Korm. rendelet 5. §. (3) bekezdése alapján az intézményvezetői pályázati
eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat - ide nem értve a pályázati
feltételek meghatározását - a nevelési-oktatási intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője,
a fővárosi főjegyző, a központ, más fenntartó esetén a megbízási jogkör gyakorlójának
megbízottja vagy az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: pályáztató) látja el.
A Nkt. 67. § (6) bekezdésében többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat,
aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői
megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik.
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A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán
(www.nki.gov.hu), kell közzétenni, valamint a fenntartó önkormányzat székhelyén helyben
szokásos módon is közzé kell tenni, így Jászszentlászló község honlapján. Javaslom továbbá a
Kunsági Hírlapban is megjelentetni.
A Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés alapján az intézményvezetői magasabb vezetői
megbízásra irányuló pályázati felhívást közzé kell tenni az Oktatási és Kulturális Közlönyben.
Az Oktatási és Kulturális Közlönykiadó tájékoztatása alapján minden hónap 15. és 30. napján
van zárás, a pályázati felhívás megjelentetése normál esetben ingyenesen történik, amelynek
átfutási ideje a zárástól számított 4-5 hét. Lehetőség van sürgős megjelentetést is kérni, ebben
az esetben a zárástól számított 2-3 hét a megjelenési határidő, azonban bruttó 19.200.-Ft/oldal
díjat kellene fizetni.
A pályázati kiírás a testületi határozathozatalt követően kerül megküldésre a kiadó részére és
a www.nki.gov.hu oldali megjelenést követő 30 nap a pályázatok benyújtásának határideje,
továbbá kb. egy hónap időt vesz igénybe a szükséges szervezetek véleményének beszerzése.
A beérkező pályázatok kezelését a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza:
„Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén
a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi
önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről,
illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató
határozza meg.”
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot
hozta:
110/2013. (VI. 24.) határozat
Intézményvezetői pályázat kiírása
Határozat
1.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületei
elfogadja a Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
feladatainak ellátására vonatkozó, a határozat 3. sz. mellékletét képező
pályázati felhívást.
2.) Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületei
felkérik a jegyzőt a pályázati felhívás Oktatási és Kulturális
Közlönyben, a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán (www.nki.gov.hu) Jászszentlászló község
internetes honlapján valamint a Kunsági hírlapban történő
közzétételre.
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3.) A beérkező pályázatok szakértői véleményezésével kapcsolatban a
szakértők személyéről később dönt a képviselő-testület.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: értelemszerűen
Konyha és közművelődési tevékenységek fenntartása
Ahogy arról már az előterjesztésben beszéltünk, önkormányzati szakfeladaton visszakerül a
konyha és a közművelődés.
Kérem, hogy az előterjesztés alapján határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:
111/2013. (VII.24.) sz. hat.
Konyha és Közművelődés tevékenységek
szakfeladati keretek közötti működése
Határozat
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ÁMK megszűnését követően - az alábbi tevékenységeket 2013.
augusztus 1. napjától Jászszentlászló Községi Önkormányzat
szakfeladati keretei között működteti:






562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
910501Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502Közművelődési intézmények közösségi színterek
működtetése


A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a törzskönyvi
nyilvántartás változás bejelentés ügyében intézkedjen.
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2013. augusztus 31.
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1. sz. Melléklet
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Jászszentlászló (székhely: Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.) és Móricgát (székhely: Móricgát,
Deák F. u. 26/B) Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
(a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. §
rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.
Rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi megszűntető okiratot adja ki.
A költségvetési szerv:
Megnevezése:
Székhelye:
Tagintézmény:

Szent László Általános Művelődési Központ
6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 8
Szent László ÁMK Napközi Otthonos Óvoda tag
6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Intézményegység: Szent László ÁMK Bölcsőde
6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Szent László ÁMK Gyermekélelmezési Konyha
6133 Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1.
Szent László ÁMK Művelődési Ház
6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7.
Telephely:
Közösségi Ház
6133 Jászszentlászló, Rákóczi. u. 20.
Törzsszáma:
792965
Szakágazati besorolási száma: 8520
Működési köre: Jászszentlászló és Móricgát községek közigazgatási területe
Alapító szervek neve, székhelye: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, 6133 Jászszentlászló Dózsa György u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
Irányító, felügyeleti 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.
Megszüntetésről döntő 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.
Az első alapító okirat kelte:2011. augusztus 1.
Megszüntetés módja: jogutóddal
Átalakítás- különválás
Megszüntető határozatok száma, hatálya:
107./2013.(VII. 24..) sz. határozat Jászszentlászló 59/2013.(VII. 24.) sz. határozat Móricgát,
2013. július 31-i hatállyal hagyta jóvá a megszüntetést.
Megszüntetés oka: Feladatellátás hatékonyabb és gazdaságosabb szervezeti formában valósul
meg.
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A közfeladat jövőbeni ellátása: Az intézmény jogutódlással szűnik meg. A megszüntetett
intézmény feladatait az intézmény jogutódjaként létrejövő Szent László Óvoda és Bölcsőde
fogja ellátni valamint az önkormányzat szakfeladaton biztosítja .
A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:
Megszűnő intézmény által foglalkoztatott dolgozók a jogutód szervnél kerülnek
továbbfoglalkoztatásra.
Kötelezettségvállalás rendje: A megszűnő költségvetési szerv valamennyi elismert vagy
nem vitatott pénz-vagy pénzben kifejezett tartozása tekintetében a Szent László Általános
Művelődési Központ az illetékes. A vagyoni feletti rendelkezési jog a jogutód szervet illetik.
Az intézmény vezetője 2013. július 31-ig vállalhat kötelezettséget.
Megszüntetés időpontja: 2013. július 31.
Záradék:
A Szent László Általános Művelődési Központ megszüntető okiratát Jászszentlászló Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a 107/2013. (VII.24.) együttes határozatával Móricgát
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 59/2013. (VII.24.) együttes határozatával hagyta
jóvá.
Jászszentlászló, 2013. július 24.

Nagy András
Jászszentlászló
polgármester

Csontos Máté
Móricgát
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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2. sz. Melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. §-a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 42. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény felhatalmazása alapján Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei a Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint
határozzák meg:
1. Az intézmény
1.1. Hivatalos neve: Szent László Óvoda és Bölcsőde
1.2. Rövid neve:

SzLÓB

1.3. Székhelye:

6133 Jászszentlászló, Kossuth. u. 8.

1.4. Az alapító, fenntartó és működtető neve, székhelye:
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
1.5. Irányító szerve:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6132 Móricgát, Deák F. u. 26/b
1.5.1. Egyéb irányítási jog gyakorlására felruházott:
Jászszentlászló Község Polgármestere
1.6. Típusa:

többcélú, közös igazgatású, közoktatási intézmény

1.7.Költségvetési törzsszáma:
……………..
1.8.OM Azonosító:
……………..
1.9. Működési köre (felvételi körzete): Jászszentlászló Móricgát Községek közigazgatási
területe
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1.10. Vezetőjének megbízása:
Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
által, a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 23. §-a, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.
8.) Korm. rendelet 5. §-a, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján
1.11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a
közalkalmazottak jogállásáról,
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a
Polgári Törvénykönyvről, 2012. évi I. törvény a Munka
Törvénykönyvéről)
Megbízási és vállalkozói jogviszony esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
1.12.Jogszabályban meghatározott közfeladata:
(Alapfeladata köznevelési feladat)
 Óvodai nevelés (Nkt. 4.§ 1. a.) pont
 TEÁOR-8891 Bölcsődei ellátás
1.13.Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szer: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal.
1.14.

Számlavezetés:
Az intézmény pénzellátása finanszírozási rendszerben történik. Az
intézmény önálló fizetési számlával rendelkezik.

1.15.Szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés

1.16.Alkalmazott szakfeladatok:
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai gondozása
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
(sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési
zavarral
/súlyos
tanulási,
figyelem-vagy
magatartásszabályozási zavarral/küzdő, gyermekek integrált
óvodai nevelése)
889101-1 Bölcsődei ellátás
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1.17. Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem végez.
1.18..

Évfolyamok, csoportok

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
Bölcsőde:
Az intézmény férőhelyeinek száma: 12 fő
Működtethető csoportok száma: 1 csoport

1.19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A.)A Jászszentlászló Kossuth u. 8. sz. hrsz.: 954, korlátozottan forgalomképes
ingatlan vagyon.
B.)Korlátozottan forgalomképes egyéb tárgyi eszközök fogalomkörébe
tartozó vagyon. Vagyonnyilvántartás és leltár szerinti részletezéssel az
intézmény vagyonát képez. A fenntartó önkormányzatok tulajdonát képező
ingatlanok, valamint az ingó vagyon tekintetében az intézményt ingyenes és
teljes körű használati jog illeti meg, melyet rendeltetésszerűen köteles
gyakorolni. Az intézmény az ingatlant nem idegenítheti el, nem terhelheti
meg, de jogosult a helyiségek bérbeadására.
1.20..A vagyon feletti rendelkezési jog:
A vagyonnal való gazdálkodásra, rendelkezésre a Képviselő-testületek
hatályos vagyonrendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2013. (VI. 24.)
számú Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013. (VI. 24.)
számú határozatával elfogadta ezen Alapító okiratot, amely 2013. augusztus 01én lép hatályba.
Jászszentlászló, 2013. július 24.

Nagy András
Jászszentlászló
polgármestere

Csontos Máté
Móricgát
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az ülést zárt keretek között folytatta.
K. m. f.
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