JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
és
Móricgát
Községi
Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2012. szeptember 12-én 1300 órai
kezdettel megtartott együttes képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
KISS Melinda
HORVÁTH Lajos

polgármester
alpolgármester

BOZÓKI Edit Etelka
HAJAGOS-TÓTH István
SERES János
TÓTHNÉ FRANK Anikó
Képviselők
(6 fő 86 %)
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
CSONTOS Máté
ZÖLDÁG János

polgármester
alpolgármester

BOSIK Imre
DELI Jánosné
TÓTH Antal
Képviselők
(5 fő 100 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,
Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető Alapszolgáltatási Központ
Pintér Julianna
vezető ÁMK
Nagy András képviselő Úr igazoltan van távol.
Kiss Melinda polgármester Asszony köszönti, a megjelent intézményvezetőket a
testületek tagjait. Megállapítja, hogy mindkét testület határozatképes.
A meghívóban kiküldött napirendekhez az alábbi kiegészítést teszi. Kéri, hogy a 4.
napirendet töröljék, illetve az általa javasolt tárggyal tárgyalják:
- 3000 fő alatti települések szándéknyilatkozata, oktatási intézmények fenntartására
Képviselők a javaslatot egyhangúlag elfogadják és az alábbi napirendeket,
tárgyalják:

1./ Intézményi Társulás 2012. évi
költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)
2./ Alapszolgáltatási Központ működéséről
készült beszámoló jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester
Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető

3./ ÁMK Alapító Okiratának módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ 3000 fő alatti települések szándéknyilatkozata,
oktatási intézmények fenntartására
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

5./ E g y e b e k

1. Napirend
Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos indoklás tartalmazza a módosítás miértjét,
külön kiegészítést nem kívánok tenni. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs,
szavazzunk a költségvetés módosításáról!
Köszönöm egyhangú!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozza:

101/2012.(IX. 12.) egy. hat. Jászszentlászló
60/2012.(IX. 12.) egy. hat.Móricát
Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2012. évi költségvetésének módosítására
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes
ülése a Jászszentlászló és Móricgát községi Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló Megállapodásban foglaltak szerint az Intézményi Társulás 2012. évi
költségvetésének 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1.

Szent László ÁMK Szent László Általános Iskola - tagintézmény
Költségvetési főösszege:
ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:

96.586.000.-Ft

- Intézményi működési bevételek

21.345.000.-Ft

- Egyéb működési bevétel

15.000.- Ft

- Intézményfinanszírozás

75.226.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

96.586.000.-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

61.125.000.-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.042.000.-Ft

- dologi kiadások

18.267.000.-Ft

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

1.152.000.-Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

4.419.543.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

28 fő

záró létszám

28 fő

Határidők:

2012. december 31-ig folyamatosan
2012. évi zárszámadási beszámolót
elfogadó együttes ülés

Felelősök:

Kiss Melinda
Csontos Máté
Kovács Tímea
Pintér Julianna

polgármester
polgármester
körjegyző
ÁMK vezető

2. Napirend
Alapszolgáltatási Központ működéséről készült beszámoló jóváhagyása
Előterjesztő: Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket.
Tudom, hogy az általam összeállított beszámoló, túl szakmainak tűnik az Önök
számára, ezért engedjék, meg, hogy csak néhány mondatban összefoglaljam az
elmúlt időszak történéseit. Először is azzal kezdeném, hogy semmi kirívó dolog nem
történt, június 30-ig ellenőrzés nem volt. Az intézményünkben az önök által is ismert
8 szakfeladat működik, az elmúlt évek hiányosságait bepótolandó minden
ellátottunkkal teljes adattartalmú egyéni megállapodást kötünk.

A felettes szervekkel napi kapcsolatban vagyunk, vagyok, többször előfordult már,
hogy Tőlük kértem állásfoglalást vitatott esetekben, és mindig korrekt gyors
segítséget is kaptam.
A továbbképzéseken próbálunk a lehetőségekhez mérten részt venni, keressük az
ingyenes képzés lehetőségeket, de ez sajnos egyre kevesebb már.
Új feladatként jelent meg az idén az online napi jelentés az ellátottakról, ez a
normatíva ellenőrzéséhez szükséges. Eleinte voltak apróbb fennakadások, de ma
már gördülékeny a feladatellátás.
Bozó Sándor falugondnok 2012. tavaszán sikeres vizsgát tett, de ennél talán
fontosabb az, hogy nagyon szeretik a móricgátiak, a lehetőségekhez mérten
mindenben megpróbál az emberek segítségére lenni.
A költségvetésünkben próbálunk maximálisan megfelelni a takarékossági
szempontoknak, így már csak a kötelező védőruha vásárlás engedélyezett a
munkaruha támogatás megszűnt. Ebben az évben annyival bővült a lehetőségünk,
hogy a HARTMANN céggel hosszú évek óta vagyunk kapcsolatban, és így az Ő
támogatásukkal nyílik majd lehetőség a dolgozók számára papucs, illetve cipő
vásárlására.
Én megköszönöm a türelmüket, amennyiben kérdésük van, tegyék fel, és
megpróbálok válaszolni.
Tóthné Frank Anikó képviselő: Én arra lennék kíváncsi, hogy a lakók aránya
hogyan alakul, mennyi a helyi illetve a vidékről érkezett?
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető: Akkor mondom gyorsan a nem helyieket,
van egy kiskunhalasi, egy városföldi, egy bugaci és egy bócsai lakónk a többiek mind
helyiek.
Tóthné Frank Anikó képviselő: Úgy hallottam, hogy a napközbeni ellátást kevesen
veszik igénybe.
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető: Ezt így nem mondanám, de
emlékezhetsz, az a Te idődben is úgy volt, hogy a napközben benn lévők száma,
mindig programfüggő volt, és ez most is így van.
Amire viszont mostanában egyre nagyobb az igény, az otthoni ellátás, csak itt van
egy kis problémánk, mert vannak lakók, akik a munkatársainkat cselédként kezelik,
de ezt is meg fogjuk oldani.
Kiss Melinda polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást.
Seres János képviselő: Bocsánat, nekem lenne még egy kérdésem, vagy nem is
tudom kérdés-e egyáltalán? Én azt hallottam, hogy az idősek közül többen keveslik
az ételadagokat, amit kapnak. Mi ezzel a helyzet?
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető: Azt konkrétan tudom és állítom, hogy az
adagok megvannak. Arról viszont a lakók nem beszélnek, hogy 80 %-uk, valamilyen
diétán van. A probléma ebből adódik, hogy az egyikük ezt, vagy azt, a másikuk pedig

teljesen mást kap enni. Ez volt már téma akkor is, amikor az ellátott-jogi képviselő itt
volt, és Ő is megállapította, hogy az adagokkal semmi baj. Arra van lehetőség
természetesen, hogy a lakó nyilatkozik, hogy hagyományosan kíván étkezni, és nem
igényli a diétát, mi viszont nem vállaljuk a felelősséget, ha romlik az egészsége.
Természetesen ezt a nyilatkozatot egyikük sem teszi meg, és ez így van jól, csak hát
a kis „gonoszkodásukról” is le kellene szokni.
Kiss Melinda polgármester: Még egyszer köszönöm intézményvezető Asszonynak
az írásos beszámolót és a részletes szóbeli kiegészítést. Kérem képviselő társaimat,
szavazzunk. Emelje fel a kezét, aki a beszámolót elfogadja!
Köszönöm egyhangú!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozza:
102/2012.(IX. 12.) egy. hat. Jászszentlászló
61/2012.(IX. 12.) egy. hat. Móricát
Alapszolgáltatási Központ működési
beszámolójának jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete,

az

Alapszolgáltatási

Központ

működési

beszámolóját tudomásul veszi, elfogadja.
Az intézmény további munkájához kitartást és sok sikert
kívánnak.
Kérik az intézményvezetőt, hogy a működtetést, a
továbbiakban is a már megszokott magas szakmai
színvonalon

és

a

mindenki

számára

kedvező

odafigyeléssel, szociális érzékenységgel végezze.
Kiss Melinda polgármester: Még egyszer köszönöm intézményvezető Asszonynak,
hogy eljött és beszámolt, amennyiben ideje engedi, köszönjük, hogy itt van, de ha
feladat várja, akkor további jó munkát kívánunk.
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető: Köszönöm, hogy meghallgattak és
támogattak, de még a mai délutánon vannak programok az Alapszolgáltatási
Központban ezért megyek, Önöknek pedig további jó munkát kívánok.

3. Napirend
ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az mindnyájunk számára ismeretes, hogy az állam
2013. január 1-től, elviszi az oktatási intézményeket az önkormányzatoktól. Ennek
köszönhetően, átgondoltuk, hogy a jövőben, milyen megoldásra váró feladataink
lesznek, és arra jutottunk, hogy az ÁMK tulajdonában lévő Rákóczi u. 36. szám alatti
régi iskola épületet és a gyakorló kertet vissza kellene venni önkormányzati
tulajdonba, mert a későbbiekben bármilyen helyiségre illetve területre szükségünk
lenne, itt van erre lehetőség.
A módosítás következő pontja a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó
meghatározás pontosítása, a régi definíció ugyan használható 2013. január 1-ig, de
mivel most módosítunk értelemszerűen ez is, bekerül, ahogy bekerül az előszóban
történő módosítás is közoktatási helyett köznevelési törvényről, beszélünk.
Kérem, amennyiben egyet értenek az előterjesztéssel, úgy kézfeltartással
szavazzunk!
Köszönöm egyhangú!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozza:
103/2012.(IX. 12.) egy. hat. Jászszentlászló
62/2012.(IX. 12.) egy. hat. Móricát
Szent László ÁMK alapító Okiratának
módosítása
H a t á r o z a t
1./ Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
és
Móricgát
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a,
valamint
az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
6. §-a alapján a Szent László Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratát 2012. szeptember 15-től az
alábbiak szerint módosítják:
- Bevezető rész az alábbiak szerint változik:
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:

- Az alapító okirat 10. pont első bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
10. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. §-a alapján
óvodai nevelés, továbbá a 10. §-a alapján a általános
iskolai nevelési-oktatási feladatok ellátása.
- A 18. pont 852012 1, 852022 1, 851012 1 szakfeladatok
megnevezése az alábbiak szerint változik:
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
zavarral
(súlyos
tanulási,
figyelemvagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
852022 1 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
értelmi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral
(súlyos
tanulási,
figyelemvagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
851012 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
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
- Az alapító okirat 20. pont A/ b) rendelkezését hatályon
kívül helyezik.
2./ Az Alapító Okiratot a határozat mellékletbe foglaltak
szerint egységes szerkezetbe foglalják.

Melléklet
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:

(2)

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.
4. Székhelye:
Szent László ÁMK 6133. Jászszentlászló, Rákóczi u.
25/A.
Tagintézmény: Szent László ÁMK Szent László Általános Iskola
6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/A.
Intézményegység:
Szent László ÁMK. Gyermekélelmezési Konyha,
6133. Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1.
Szent László ÁMK Művelődési Ház,
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 7.
(3)
hat.kívül
Telephely:
Közösségi Ház, 6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.
Technika terem 6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 36.
Tagintézmény: Szent László ÁMK Napközi Otthonos Óvoda tag
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Intézményegység:
Szent László ÁMK Bölcsőde
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.(2)
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
Polgármestere

Község

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,
továbbá a 10. §-a alapján a általános iskolai nevelési-oktatási feladatok
ellátása. (5)
- 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
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. 64.§-a és 78.§-a alapján közművelődési feladatellátás biztosítása. (3)
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 képviselőtestületek 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: 201507
17. Alaptevékenység:

852010 számú szakágazat: alapfokú oktatás

18. Alkalmazandó szakfeladatok:

(1)

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,
figyelemvagy
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
értelmi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral
(súlyos
tanulási,
figyelemvagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd. (5)
855911 1
562913 1
851011 1
851012 1

Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
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)

889101 1
562912 1
910502 1
910501 1
Hat.kív.
Hat.kív.
Hat.kív.
562917 1
841126 1

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)

682002

19. Évfolyamok, csoportok
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.

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/ általános iskola, tornaterem és sportudvar Jászszentlászló. Rákóczi
u. 25/a, 507 hrsz
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.

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. szeptember 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.) sz. hat. Jászszentlászló
134/2011. (XII.22..) sz. 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.) hat. Jászszentlászló
62/2012. (IX.12.) hat. Móricgát, hatályba lépés időpontja 2012. 09. 15.

Kovács Tímea
körjegyző

4. Napirend
3000 fő alatti
fenntartására.

települések

szándéknyilatkozata,

oktatási

intézmények

Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Kiss Melinda polgármester: Nos itt arról van szó, hogy a 3000 fő alatti
településeknek nyilatkozniuk kell, hogy 2013. január 1. után, kívánják-e működtetni,
oktatási intézményüket. Ezektől a településektől a személyi és dologi kiadásokkal
együtt veszik át az intézményeket.
Jelen pillanatban nagyon sok a tisztázatlan kérdés, nem tudjuk, hogy a normatívák
hogyan változnak, a beszedett adókból mennyi marad, és mennyit visz az állam,

erről még semmi információ nincs. Ezért úgy gondolom, hogy jelen pillanatban azt
tehetjük, hogy nyilatkozunk, hogy nem kívánjuk az államtól ezt a feladatot átvenni.
Tóthné Frank Anikó képviselő: Ez mikortól érvényes, január 1-től, Nem lesz ÁMK?
Kiss Melinda polgármester: Egyelőre annyit, tudunk, hogy, az ÁMK-kal külön-külön
tárgyalás útján egyeztetnek, a hogyan továbbról. Lehet, hogy majd szét kell bontani,
de ez mindig az adott ÁMK sajátosságait figyelembe történik.
Most én azt javaslom, hogy nyilatkozzunk arról, hogy nem kívánjuk az iskola
működtetésének feladatát az államtól átvenni, és kellene még egy határozat arról,
hogy az itt maradó oktatási, nevelési és közművelődési feladatokat továbbra is a két
önkormányzat közösen kívánja ellátni társulási formában.
Amennyiben elfogadják a nyilatkozattételt, úgy a testületeknek erről külön
határozattal kell dönteni.
Kérem a testületeket, hogy a nyilatkozattételről döntsünk, aki elfogadja
kézfeltartással, szavazzon!
Köszönöm, mind a két testület egyhangú!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
104/2012.(IX. 12.) számú határozat
Nyilatkozat általános iskola működtetéséről
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete egyhangú döntése alapján nyilatkozik arról, hogy
a

Jászszentlászlói

Szent

László

Általános

Iskola

működtetését 2013. január 1-től nem kívánja az államtól
átvenni
Határidő:
Felelős.

2012. szeptember 30.
Kiss Melinda polgármester

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

5

igen

szavazattal,

63/2012.(IX. 12.) számú határozat
Nyilatkozat általános iskola működtetéséről
H a t á r o z a t
Móricgát

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete a jelenlegi ismeretek birtokában egyhangú
döntéssel nyilatkozik arról, hogy a Jászszentlászlói Szent
László Általános Iskola működtetését 2013. január 1-től
nem kívánja az államtól átvenni
Határidő:
Felelős.

2012. szeptember 30.
Csontos Máté polgármester

Kiss Melinda polgármester: Most kérem, szavazzunk arról, hogy az itt maradó
oktatási és közművelődési feladatokat a két önkormányzat a jövőben is közösen
kívánja ellátni!
Aki ezzel egyet ért, kérem kézfeltartással, szavazzon!
Köszönöm egyhangú!
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozza:
105/2012.(IX. 12.) egy. hat. Jászszentlászló
64/2012.(IX. 12.) egy. hat. Móricát
Önkormányzatoknál maradó oktatási, nevelési,
közművelődési feladatok ellátásáról döntés
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete együttesen döntött arról, hogy 2013. január 1. az
önkormányzatoknál

maradó

oktatási,

nevelési

és

közművelődési feladatokat továbbra is közösen kívánják
ellátni.
Határidő:

folyamatos

Felelős.

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester

Pintér Julianna ÁMK vezető: Csak néhány gondolatot szeretnék, megosztani a
testületekkel. Voltam a központi tanévnyitó értekezleten, ahol természetesen szó volt
az iskolák állam általi működtetésről, valamint az ÁMK helyzetéről is.
Annyi biztos, ami már itt is elhangzott, hogy az ÁMK-kal egyenkénti egyeztetés,
tárgyalás történik majd, a hogyan továbbról.
Az iskolát átveszi az állam, de itt szeretném kérni, hogy a jövőre nézve is
számíthassak a testületekre, mivel bárki is lesz a fenntartó, a mi gyerekeink
neveléséről, oktatásáról lesz szó.
A régi iskolaépület átadásához csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy van benne
egy rész, amit továbbra is szeretnénk használni, mivel ez a karbantartók
munkaterülete, valamint a munkaeszközeik és a régebbi használaton kívüli eszközök
raktára is.
A bádogépületben ettől a tanévtől kezdődően már nem lesz tanítás, csak akkor
fogjuk használni, ha nagyon szükséges.
A tornaterem nem lesz elég a kötelező testnevelési órák számához, ezért lehet majd
szükség a bádogépület termeire is.
Kérem a testületeket és a képviselők útján a lakosságot, hogy segítsen nekünk
abban, hogy eredményes legyen a hulladékgyűjtésünk, gondolok itt papírgyűjtésre,
valamint műanyag palackok szelektív gyűjtésére.
Igyekszünk rendet rakni az iskola udvarán, egyidejűleg kialakítani egy
„hulladékudvart” ide gyűjtve az előbb említett hulladékot, és ennek elszállíttatását
havonta egyszer lebonyolítani.
Mindnyája tisztában vagyunk azzal, hogy mindenhova kevesebb pénz jut, ezért ezzel
is próbálunk segíteni egy kicsit, hogy hasznos tevékenységet folytatva még némi
pénzre is szert tegyünk.
A várható változások kapcsán még egy gondolat, költségvetésünk januárig van, és
egyelőre senki nem tud semmit, hogy hogyan tovább.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kiss Melinda polgármester: Köszönjük Julika a tájékoztatást, természetesen a
továbbiakban is megmarad közöttünk a jó munkakapcsolat, és amiben és ahol
tudunk, a későbbiekben is segíteni fogunk.
Pintér Julianna ÁMK vezető: Köszönöm a támogatást, és most távoznék, mert van
még napi feladatom, ami megoldásra vár.

5. Napirend
Egyebek
Csontos Máté polgármester: Tisztelettel meghívom a jelenlévőket családostól a
2012. szeptember 29-én megrendezésre kerülő szüreti felvonulásunkra.
A gyülekező 1230-kor lesz a Művelődési Háznál.

Horváth Lajos alpolgármester: Én pedig a Jászszentlászlón 2012. október 13-án
tartandó szüreti felvonulásra és az azt követő bálra hívok tisztelettel mindenkit.
Több hozzászólás, észrevétel nincs, így Kiss Melinda polgármester az együttes
képviselő-testületi ülést berekeszti.

K.m.f.
Csontos Máté
polgármester

Kiss Melinda
polgármester
Kovács Tímea
körjegyző

