JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló
Községi
Önkormányzat
és
Móricgát
Községi
Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2012. március 14-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
NAGY András
SERES János
Képviselők
(6 fő 86 %)
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
CSONTOS Máté
ZÖLDÁG János

polgármester
alpolgármester

BORSIK Imre
DELI Jánosné
TÓTH Antal
Képviselők
(5 fő 100 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,
Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető Alapszolgáltatási központ
Kapus Krisztián
országgyűlési képviselő
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony igazoltan van távol.
Kiss Melinda polgármester Asszony köszönti Kapus Krisztián országgyűlési
képviselő Urat, Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezetőt, és a testületek tagjait.
Megállapítja, hogy mindkét testület határozatképes.
Kéri a képviselőket, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat fogadják el!
Képviselő-testületek ezt elfogadják és a napirendeket az alábbi sorrendben,
tárgyalják:

1./ Alapszolgáltatási Központ SzMSz-nek,
Szakmai Programjának, valamint az
Idősek Otthona házirendjének módosítása.
(szóbeli előterjesztés)

Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezető

2./ Intézményi Társulás 2012. évi
Költségvetésének módosítása.
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ Szociális és gyermekvédelmi ellátások
térítési díjainak megállapítása.
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ E g y e b e k
1. Napirend
Alapszolgáltatási Központ SzMSz-nek, Szakmai Programjának, valamint az
Idősek Otthona házirendjének módosítása.
Előterjesztő: Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Bálintné Bajnóczi Edit: Tisztelettel köszöntöm országgyűlési képviselő Urat, a
polgármestereket és a képviselő-testületek tagjait. A mostani módosításra az
alábbiak miatt volt szükség.
- kikerült a Magyar Köztársaság és maradt helyette Magyarország,
- az ellátottakkal kapcsolatos dolgokat bővítettem ki,
- 2012. január 1.-től nincs társadalmi gondozás, csak házi gondozás,
- tanyán, illetve a faluban élők azok, akik házi gondozást vesznek igénybe, nincs
szakorvoshoz szállítás, csak háziorvoshoz,
- nincs munkaruházat,
- 2012. március 1. napjától szigorú nyilvántartás, napi jelentés.
Kiss Melinda polgármester: Érdekegyeztető fórum volt tegnap az Alapszolgáltatási
Központban. Jelen voltak a lakók, hozzátartozók, a dietetikus. Különösebb probléma
nem merült fel, egyedül az étkezés, hogy színesebb legyen, főleg a diétásoknak.
Régóta probléma a tetőkérdés, hogy rossz állapotban van. Felmérték az otthont.
Jelenlegi pályázathoz, ami 90 %-os támogatottságú nem pályázunk, mivel a
támogatás csak az Idősek Otthonára vehető igénybe és mivel az intézmény több
funkciójú, a nappali ellátásban mintegy 50 fő részesül, az Idősek Otthona mindössze
21 fő, ezért a pályázati összeg mintegy 2/3-át az önkormányzatnak kellene
finanszírozni, ami az előzetes számítások alapján 40 millió forint.
1 éven belül, muszáj lesz megoldanunk a betegszobát, pihenőszobát.
Bálintné Bajnóczi Edit: Még annyit szeretnék mondani, hogy a tavalyi költségvetési
évünk jól sikerült, így engedélyt kaptunk egy darab kerékpár vásárlására.
Kiss Melinda polgármester: Ha több kérdés, kiegészítés nincs, akkor kérem,
szavazzunk az Alapszolgáltatási Központhoz kapcsolódó napirendről.

Képviselők részéről több kérdés nincs és a napirendhez 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:
19/2012. (III.14. ) egy. hat. Jászszentlászló
14/2012. (III.14-) egy. hat. M ó r i c g á t
Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának,
SzMSz-nek, valamint Házirendjének módosítása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

önkormányzat

Képviselő-

testülete, elfogadja és jóváhagyja az Alapszolgáltatási
Központ
a.) Szakmai Programjának,
b.) Szervezeti és Működési Szabályzatának,
c.) Idősek Otthona Házirendjének
módosítását.
Egyidejűleg

megbízza

az

intézményvezetőt

dokumentumok változás átvezetése

a

utáni egységes

szerkezetbe foglalására.
Felelős: Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető
Határidő: 2012. március 30.
2. Napirend
Intézményi Társulás 2012. évi Költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az előző napirendnél már el is hangzott, hogy mi miatt
kell az Intézményi Társulás költségvetését módosítani, de ezt természetesen
mindnyájan megkapták írásban is.
Kérem Önöket, ha elfogadják az előterjesztést, úgy határozattal hagyják jóvá!
Képviselők az írásos anyag és a hallottak alapján az előterjesztést elfogadják és
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:

20/2012. (III. 14.) együttes hat. (Jászszentlászló)
15/2012. (III. 14.) együttes hat. (Móricgát)
a Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2012. évi költségvetésének módosításáról
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
költségvetését az alábbiak szerint módosítja

1.

Alapszolgáltatási Központ
Költségvetési főösszege:

68.215.000.-Ft

Bevételi előirányzatok:
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

28.307.000.-Ft

- intézményfinanszírozás

39.908.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

68 215.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

28.860.000,-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások

7.523.000,-Ft
31.832.000,-Ft

Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

2.183.786.-Ft

Nyitó létszámkeret

16 fő

Záró létszámkeret

16 fő

Határidők:
Felelősök:

3. Napirend

2012. december 31-ig folyamatosan
Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolg. Kp. Vezető
Kovács Tímea körjegyző,

Szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjainak megállapítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kovács Tímea körjegyző: A gyermekétkeztetési térítési díjak, valamint a bölcsődei
térítési díjak Jászszentlászló költségvetési rendeletébe épülnek be.
Kiss Melinda polgármester: Gondozási díj megállapítása még nálunk nem indokolt.
Amennyiben elfogadják a térítési díjakat, úgy kérem azt határozattal, hagyják jóvá.
Képviselők a térítési díjak mértékét jóváhagyják és 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:
21/2012. (III. 14.) együttes hat. (Jászszentlászló)
16/2012. (III. 14.)együttes hat. (Móricgát)
Szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési
díjainak megállapítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselőtestülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Intézményi Társulásban foglaltak szerint
megtárgyalta a térítési díjakat és Jászszentlászló Községi
önkormányzat
Képviselő-testülete
által
alkotott
tárgyszerinti rendeletekbe az alábbi térítési díjak
beépítését javasolta:
Bölcsődei ellátás:
Képviselő-testület
Jászszentlászló
Község
a
gyermekintézményekben fizetendő intézményi térítési
díjak esetében nem érvényesíti a rezsi költséget.
Bölcsődei gondozás esetén a fizetendő intézményi térítési
díj
összege
a
szolgáltatási
önköltség
és
a
normatív állami támogatás különbözete.
Az intézményi térítési díjak 21,26 % ÁFA-t
tartalmaznak.
Az
önkormányzat
által
fenntartott
gyermekintézményekben fizetendő intézményi térítési
díjak mértéke a következő:
A intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a
normatív állami támogatás különbözete bölcsődei
gondozási díj esetében:
542,- Ft/nap
A képviselő-testület a bölcsődei gondozási intézményi
térítési díjat
0.-Ft/nap

Bölcsődei
étkezési
térítési
díj
együttesen
1 napi étkezés
355.-Ft
Óvodai ellátás:
Napköziotthonos Óvoda
tízórai
60.-Ft
ebéd
240.-Ft
uzsonna
60.-Ft
együttesen 1 napi étkezés
360.-Ft
Iskolai ellátás:
Általános Iskola napközi otthonos és iskolaotthonos
ellátás
tízórai
70.-Ft
ebéd
275.-Ft
uzsonna
70.-Ft
Együttes 1 napi étkezés
415.-Ft
Szociális étkeztetés:
A képviselő-testület az intézményi térítési díjat a
meghatározott díjnál alacsonyabb összegben állapítja
meg:
kiszállítás nélkül: 610,-Ft/nap
kiszállítással: 705,-Ft/nap mely összegből a kiszállítás
költsége: 95,-Ft/nap
Házi segítség nyújtás:
Az
intézményi
térítési
díj
a
szolgáltatási
önköltség
és
a
normatív
állami
támogatás
különbözete: 340 Ft/óra.
A
személyi
térítési
díj
csökkenthető
azon
ellátott
esetében,
akinek
havi
jövedelme
az
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összegének
200 %-át nem haladja meg, ebben az esetben 100 Ft/óra.
Nappali ellátás:
A Képviselő-testület az intézményi térítési díjat az alábbi
összegben állapítja meg:
csak napközbeni tartózkodás esetén
0,-Ft/nap
napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők
esetén
610,-Ft/nap
Idősek Otthona ellátása:
Képviselő-testület az intézményi térítési díjat az alábbi
összegben állapítja meg:
Átlagos szintű ellátás esetén
69.000,-Ft/hó
2.300,-Ft/nap
Határidő:
Felelős:

4. Napirend
Egyebek

azonnal
Kiss Melinda polgármester

Kiss Melinda polgármester: Kiskunmajsa város megkeresett bennünket, hogy mint
a kerékpárút pályázat gesztora, keressük meg a kivitelezőt (HÍRÖS Mélyépítő) a
kerékpárút rossz állapota miatt.
Az alábbi választ kaptuk: a cég likviditási gondokkal küzd, jelenleg nem tudják
kijavítani, halasztást kérnek
Hajagos-Tóth István képviselő: Záros határidőt adjunk.
Nagy András képviselő: Némelyik helyen életveszélyes, erről tájékoztatni kellene a
kivitelezőt, sőt tovább megyek, ha valakit baleset ér, akkor őket terheli a felelősség.
Kiss Melinda polgármester: 60 napos határidőre gondoltam.
Képviselő-testületek ezt elfogadják, és felhatalmazzák polgármester Asszonyt, hogy
a levelet írja meg és küldje el a HÍRÖS Mélyépítőnek.
Kiss Melinda polgármester: Van még néhány dolog, amiről beszélnünk kell, illetve
amiről tudniuk kell. Nagyon magasak az intézményi gázszámláink, valami megoldást
kell találnunk. Az épületeken kívül van a hőfokszabályzó, jó lenne szakemberrel
megnézetni, a szabályzót máshová tetetni.
2013. január 1-től, állami fenntartású lesz az iskola, addig nem akarunk belekezdeni
pl. nyílászáró cserébe, amíg nem tudjuk, hogy a dologi kiadás is az állam feladata
lesz, vagy az esetleg marad az önkormányzatnál.
Gondolkodni kellene viszont a Művelődési Ház fűtéskorszerűsítésén.
A polgármesterek és a képviselők részéről több észrevétel, kérdés nincs, így Kiss
Melinda polgármester a nyílt testületi ülést berekeszti.

K.m.f.

Kiss Melinda
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

Csontos Máté
polgármester

