JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2012. február 9-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
TÖTHNÉ FRANK Anikó
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
Csúri Ferencné
óvoda tagintézmény-vezető Szent László ÁMK
Gál Katalin
igazgató Szent László ÁMK
Nagy András képviselő Úr igazoltan van távol.
Kiss Melinda polgármester Asszony köszönti Bálintné Bajnóczi Edit
intézményvezetőt, Csúri Ferencné tagintézmény-vezetőt és Gál Katalin
igazgatót/ÁMK vezetőt, valamint a testületek tagjait. Megállapítja, hogy mindkét
testület határozatképes.
Utolsó napirendként kéri felvenni:
Szent László ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.
Kéri a képviselőket, hogy a kiegészítéssel együtt fogadják el a napirendi pontokat!

A képviselő-testületek tagjai egyhangúlag elfogadják a kiegészítést, és az írásos
meghívóban kiküldött napirendeket és azokat az alábbi sorrendben tárgyalják:
1./ Körjegyzőség és az Intézményi Társulás
2011. évi költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ Körjegyzőség és az Intézményi Társulás
2012. évi költségvetésének jóváhagyása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ Intézményi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4./ Szent László ÁMK intézményvezetői álláshelyére
pályázat kiírása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

5./ Óvodai, iskolai beiratkozási időpontok
meghatározása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

6./ Központi orvosi ügyelet szolgáltatójának
megbízása
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

7./ E g y b e k
8./ Szent László ÁMK Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

1. Napirend
Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Mindnyájan megkapták az írásos anyagot, ami
magyarázatul szolgál a Körjegyzőség és az Intézményi Társulás költségvetésének
módosítására. Amennyiben ezt elfogadhatónak tartják, úgy kérem, szavazzanak a
napirendről.
Képviselők részéről a napirendhez kérdés nem merül fel, és Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatokat hozza:

1/2012. (II.9.) egy. hat Jászszentlászló
1/2012. (II.9.) egy. hat Móricgát
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2011. évi költségvetésének módosítására
1.) Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Körjegyzőség 2011. évi költségvetését megállapító 38/2011.(II.15.) Egy. hat.
(Jászszentlászló) és a 12/2011.(II.15.) Egy. hat. (Móricgát)-ok 1. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 2011. évi
költségvetését
49.549.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből
- a saját működési bevételi előirányzatok összege
- támogatásértékű működési bevétel
- előző évi pénzmaradvány
- személyi juttatások előirányzata
- munkáltatót terhelő járulékok előirányzata
- dologi kiadások előirányzata
- felhalmozási kiadások előirányzata
- pénzeszközátadás, egyéb támogatás
- egyéb pénzforgalom nélküli kiadások: tartalék

520.000,- Ft
1.994.000,- Ft
3.229.000,- Ft
30.818.000,- Ft
7.389.000,- Ft
7.027.000,- Ft
125.000, - Ft
50.000,- Ft
4.140.000,- Ft

Határidő:

2011. december 31.-ig visszamenőleg
2011. évi zárszámadási beszámolót elfogadó együttes ülés

Felelősök:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

2/2012. (II.9.) egy. hat Jászszentlászló
2/2012. (II.9.) egy. hat Móricgát
Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2011. évi költségvetéséről
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes
ülése a Jászszentlászló és Móricgát községi Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló Megállapodásban foglaltak szerint az Intézményi Társulás 2011. évi
költségvetésének 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1.

Alapszolgáltatási Központ
Költségvetési főösszege:

70.600.000,-Ft

Bevételi előirányzatok:
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

28.652.000,-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

70.600.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

28.946.000,-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

7.149.000,-Ft

- dologi kiadások

34.505.000,-Ft

Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

1.648.687,-Ft

Nyitó létszámkeret

15,5 fő

Záró létszámkeret

15,5 fő

2. Napirend
Körjegyzőség
jóváhagyása.

Határidők:

2011. december 31.-ig visszamenőleg
2011. évi zárszámadási beszámolót
elfogadó együttes ülés.

Felelősök:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző
Bálintné Bajnóczi Edit intézményvezető

és az Intézményi

Társulás 2012. évi

költségvetésének

Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Ehhez a napirendhez is kapott mindenki írásos
anyagot, de ehhez annyi szóbeli kiegészítést tennék, hogy a testületi ülést
megelőzően pénzügyi bizottsági ülés volt, ahol a jászszentlászlói önkormányzat
2012. évi költségvetése volt a fő téma, de mivel a Körjegyzőség és az Intézményi
Társulás is szorosan kapcsolódik a pénzügyi feladatok biztonságos ellátásához, ezt
is átnézte és véleményezte a bizottság. Egybehangzó véleményük az volt, hogy jól
felépített, biztonságos költségvetés, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján
vélhetően tartható is lesz, így a bizottság elfogadásra javasolja azt, a testületeknek.

Képviselő-testületek az írásos anyagot, és a szóbeli kiegészítést elfogadják. Ennek
eredményeként Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:
3/2012. (II.9.) egy. hat Jászszentlászló
3/2012. (II.9.) egy. hat Móricgát
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2012. évi költségvetéséről
1.)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő - testületek
együttes ülésén a Jászszentlászló - Móricgát Községi Önkormányzatok
Körjegyzősége 2012. évi költségvetését
45.798.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből
Bevételek
- a saját működési bevételi előirányzatok összege
320.000.- intézményfinanszírozás
45.478.000.Kiadások
- személyi juttatások előirányzata
31.024.000.- munkáltatót terhelő járulékok előirányzata
8.070.000.- dologi kiadások előirányzata
6.527.000.- felhalmozási kiadások előirányzata
127.000.- pénzeszközátadás, egyéb támogatás
50.000.-

2.) A költségvetési szerv létszámkeretét 2012 évben nyitó 14 főben, záró 14 főben
határozza meg ( 13 fő köztisztviselő, 1 fő fizikai alkalmazott)
3.) Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele:
- Saját bevétel
- Normatív állami hozzájárulás
- Móricgát hozzájárulása 16,56%
- Jászszentlászló hozzájárulása 83,44%

320.000.5.118.000.6.684.000.33.676.000.-

4.) Felhatalmazást kap a Körjegyző, hogy a költségvetési szerv saját működési
bevételi előirányzatát meghaladó ténylegesen realizálódó többletbevételét a
jogszabályi keretek között önálló hatáskörben használja fel, melyhez a Képviselőtestület előzetes jóváhagyó határozata szükséges.
5.) Móricgát
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a

Körjegyzőség 2011. évi pénzmaradványát állapítsa meg és a pénzmaradvány
személyi juttatásra fordítható részét határozza meg.
Határidő:

2012. december 31.
2011. zárszámadást jóváhagyó együttes ülés

Felelősök: Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző
4/2012. (II. 9.) egy. hat. (Jászszentlászló)
4/2012. (II. 9.) egy. hat. (Móricgát)
Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2012. évi költségvetéséről
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 állapítja meg.
1.

Szent László ÁMK Szent László Általános Iskola - tagintézmény
Költségvetési főösszege:

103.295.000.-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- Intézményi működési bevételek

26 945.000.-Ft

- Intézményfinanszírozás

76 350.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

103.295.000.-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

60.977.000.-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.014.000.-Ft

- dologi kiadások

25.152.000.-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

2. Szent László ÁMK Napközi otthonos Óvoda - tagintézmény
Költségvetési főösszege:
ezen belül a kiemelt előirányzatok:

43.993.000.-Ft

- személyi juttatások

30.328.000.-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

7.894.000.-Ft

- dologi kiadások

5.771.000.-Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

2.521.800.-Ft

Engedélyezett létszámkeret:
3.

15 fő

Szent László ÁMK Gyermekélelmezési konyha - intézményegység
Költségvetési főösszege:

53.918.000.-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- intézményi ellátási díjak

24.995.000.-Ft

- intézményfinanszírozás

28.923.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

53.918.000.-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

13.756.000.-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások

3.548.000.-Ft
36.614.000.-Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

4.

460.789.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

10 fő

záró létszám

10 fő

Alapszolgáltatási Központ
Költségvetési főösszege:

68.165.000.-Ft

Bevételi előirányzatok:
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

28.307.000.-Ft

- intézményfinanszírozás

39.858.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

64.817.000,-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások

28.860.000,-Ft
7.523.000,-Ft
31.782.000,-Ft

Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

2.183.786.-Ft

Nyitó létszámkeret

16 fő

Záró létszámkeret

16 fő

6. Védőnői szolgálat önkormányzati feladat
Kiadási előirányzat főösszege:
ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadások
Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám
záró létszám

4.493.000.-Ft
2.857.000.-Ft
788.000.-Ft
848.000.-Ft
1,25 fő
1,25 fő

7. Móricgát Községi Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás
összegének meghatározását a határozat melléklete tartalmazza.
8. A költségvetési szervek és feladatok kiadási előirányzatok részletezését az
előterjesztéshez csatolt elemi költségvetés tartalmazza.
9. Az előirányzatok évközi módosításának hatáskörét a Megállapodás és a
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete
tartalmazza.
10. Intézményi Társulás körébe tartozó költségvetési szervek feladatok
előirányzatait csökkenti, más költségvetési szervhez, vagy feladathoz
átcsoportosítani, létszámkeretet módosítani, kizárólag együttes képviselőtestületi ülésen hozott határozattal lehet.
11. Intézményi Társulás körébe tartozó költségvetési szervek és feladatok éves
zárszámadási beszámolója alapján keletkezett pénzmaradványokat ott lehet
felhasználni, ahol az keletkezett, amennyiben az együttes képviselő-testület
ettől eltérően nem rendelkezik.
12.

Intézményi Társulás körébe tartozó költségvetési szervek, feladatok
finanszírozásában jelentkező – bevételi forrás csökkenés, kiadási
előirányzatok indokolt túllépése miatti – önkormányzati finanszírozási
támogatás emelkedéséből a Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő
működési célú pénzeszköz átadás összegének kiegészítését a zárszámadási
beszámoló elfogadásával egyidejűleg kell megállapítani, melyet a melléklet
szerinti számítási módszerrel lehet meghatározni.
Határidők:

2012. december 31-ig folyamatosan
2011. évi zárszámadási beszámolót
elfogadó együttes ülés.

Felelősök:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolg. Kp. Vezető
Gál Katalin ÁMK vezető
Csúri Ferencné ÁMK óvoda tagintézmény vezető
Kovács Tímea körjegyző,

3. Napirend
Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Törvényi változás teszi most szükségessé, a
megállapodás módosítását, az írásos előterjesztés tartalmaz mindent részletesen.
Kérem a testületek tagjait, amennyiben egyet értenek az előterjesztéssel, azt
határozattal hagyják jóvá!
Képviselők 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
határozatot hozza:
5/2012. (II.9.) egy. hat. Jászszentlászló
5/2012. (II.9.) 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
a
Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzatok Intézményi Társulása Társulási
megállapodása az alábbi 9/B. ponttal egészül ki
2012. február 9-től:
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

a

összegét együttes testületi ülésen el kell fogadni, mielőtt
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 illetően- kiterjed Jászszentlászló és
Móricgát közigazgatási területére.
II. Megbízzák a Körjegyzőt, hogy a Társulási
megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

4. Napirend
Szent László ÁMK intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Mindnyájan emlékszünk, hogy az elmúlt évben, amikor
megalakítottuk az ÁMK-t, az ÁMK, és intézményvezető, illetve a tagintézmény vezető
1 évre kapott vezetői megbízást. A magasabb vezetői álláshely betöltését törvényi
előírás alapján pályáztatni kell. Összeállításra került a pályázat, kérek minden
képviselőt amennyiben elfogadja hagyja jóvá.
Képviselők az írásban kiküldött anyag és a szóbeli kiegészítést elfogadják.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,

ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat
ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozza:

5

igen

szavazattal,

6/2012.(II.9.) egy.. hat. Jászszentlászló
6/2012.(II.9.) egy. hat. Móricgát
Szent László Általános Művelődési Központ
intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei az Intézményi Társulás által
fenntartott Szent László Általános Művelődési Központ
intézményvezetői álláshelyének betöltésére az alábbi
Pályázati felhívást teszi közzé:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei pályázatot hirdetnek az Intézményi
Társulás által fenntartott Szent László Általános
Művelődési Központ
intézményvzetői
álláshelyének betöltésére.
Meghirdetett munkahely és beosztás:
Szent László Általános Művelődési Központ,
Jászszentlászló Rákóczi u. 25/a.
Intézményvezető (magasabb vezető), aki egyben a Szent
László Általános Iskola tagintézmény vezetését és a
közművelődési intézményegység vezetését is ellátja
Pályázati feltételek:
–
Pedagógus
munkakör
betöltéséhez
szükséges
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
pedagógus szakvizsga
–
Másodszor és további alkalommal történő megbízás
esetén
a
pedagógus
szakvizsga
keretében
megszerzett intézményvezető szakképzettség
–
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat
–
büntetlen előélet
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés,
illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
–
az intézményben pedagógus munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás
–
a munkakör vagyonnyilatkozat tételhez kötött.

–
–
–
–
–
–

Ellátandó feladatok: általános művelődési központ
irányítása, vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása
A megbízás időtartama: 5 év, 2012.08.01-2017.07.31.
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
szerint
A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó szakmai tevékenységével kibővített önéletrajzát
3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány
végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát
vezetésre vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatainak a
pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul
nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel
közölhető.
A pályázat formai követelményei:
A pályázatot írásban, egy eredeti és kettő másolati
példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: az NKI honlapján
való közzétételtől számított 30. nap
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési
határidő lejártát követő első együttes képviselő-testületi
ülés
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot
Kiss Melinda polgármesternek kell benyújtani (6133
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.)
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető:
Kiss Melinda polgármestertől
(Tel: 30/ 8118438)
Határidő:
Felelősök:

2012. július 31.
Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

5. Napirend
Óvodai, iskolai beiratkozási időpontok meghatározása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az előterjesztés egyértelmű kiegészítést nem igényel,
kérem az időpontok elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül a tárgyban az alábbi együttes határozatot hozza:

7/2012.(II.9.) egy.. hat. Jászszentlászló
7/2012.(II.9.) egy. hat. Móricgát
Iskolai, óvodai beiratkozás időpontjának
meghatározása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei a Közoktatásról szóló 1993. LXXIX.
tv. 66. § (9) bekezdése alapján az óvodai, iskolai
beiratkozások időpontját
2012. április 11-12. napjára
tűzi ki.
A Képviselő-testületek megbízzák a Szent László ÁMK
vezetőjét, hogy az időpont kihirdetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. április 11.
Gál Katalin ÁMK vezető

6. Napirend
Központi orvosi ügyelet szolgáltatójának megbízása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Erről a napirendről már tárgyaltunk, akkor
felhatalmazást adtunk a közbeszerzés lebonyolítására, most már az eredmény
ismeretében a szolgáltatót kell megbíznunk a feladatok ellátására. Véleményem
szerint komoly probléma nem merült fel eddig sem a tevékenységükkel
kapcsolatban, ezért kérem a támogató határozatok meghozatalát.
A tárgyban Jászszentlászló községi önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:
8/2012.(II.9.) számú határozat
Központi orvosi ügyelet feladatellátása
H a t á r o z a t
1.)

Jászszentlászló

Képviselő-testülete
ellátását

az

a

Község
központi

Emergency

Önkormányzatának
ügyelet

Service

Kft-vel

feladatának
(székhely:

1138.Budapest, Árva utca 22., A.sz.: 13789581-2-41,
képviseli: Rédei József ügyvezető) kívánja megoldani.

2.)

Jászszentlászló

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency
Service KFT. szerződést kössön az illetékes Dél-alföldi
Regionális

Egészségbiztosítási

Pénztár

Bács-Kiskun

Megyei szervezetével annak érdekében, hogy a Kft a
tevékenység MEP finanszírozását közvetlenül megkapja.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2012. február 17.
8/2012.(II.9.) számú határozat
Központi orvosi ügyelet feladatellátása
H a t á r o z a t
3.)

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a központi ügyelet feladatának ellátását az
Emergency Service Kft-vel (székhely: 1138.Budapest,
Árva utca 22., A.sz.: 13789581-2-41, képviseli: Rédei
József ügyvezető) kívánja megoldani.
4.)

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency Service
KFT. szerződést kössön az illetékes Dél-alföldi Regionális
Egészségbiztosítási
szervezetével

annak

Pénztár

Bács-Kiskun

érdekében,

hogy

a

Megyei
Kft

a

tevékenység MEP finanszírozását közvetlenül megkapja.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2012. február 17.

7. Napirend
Egyebek
Kiss Melinda polgármester: A START munkaprogram keretében Jászszentlászló
és Móricgát közösen nyújtott be pályázatot. A pályázat nyert, így 25 + 3 fő

foglalkoztatására lesz lehetőség, valamint eszközbeszerzésre. Az elnyert összeg
megközelítően 36 millió forint, amiből 10 millió forintot lehet, gép, eszköz,
beszerzésre fordítani.
Horváth Lajos alpolgármester: Tájékoztatom, és egyben felhívom a jelen lévők
figyelmét, hogy február 18-án 1000 órakor kezdődi a 24 órás foci gála, melynek helye
a sportcsarnok. Minden focizni vágyót, illetve szurkolót szeretettel várunk.
Kiss Melinda polgármester: Tisztelettel megkérem képviselő társaimat, hogy
engedjék meg, hogy az együttes testületi ülést berekesszük, mivel Jászszentlászló
község Képviselő-testületi ülésére meghívást kaptak a háziorvosok, és jelezték, hogy
meg is érkeztek. Azért, hogy a délutáni rendelést, illetve gyógyszertári nyitva tartást
ne zavarjuk, el kell kezdenünk az ülést.
Az ÁMK SzMSz-t, viszont meg kell, hogy tárgyaljuk, ezért kérem, hogy a külön-külön
megtartott üléseket követően ennek az egy napirendnek a tárgyalására gyűljünk
össze.
Móricgát község polgármestere, és a jelen lévő képviselők a kérést elfogadják, az
együttes testületi ülést berekesztik és Móricgát község testülete, elhagyja az
üléstermet.
------Kiss Melinda polgármester ismételten köszönti az együttes ülésen jelen lévő
képviselőket, Gál Katalin ÁMK igazgatót. Megállapítja, hogy Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fővel (71%), míg Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fővel (100%) vesz részt az ülésen. Folytatódik
az együttes képviselő-testületi ülés.
8. Napirend
Szent László ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Kiss Melinda polgármester: Felkérem Gál Katalin ÁMK igazgatót, hogy ismertesse
az SzMSz-t.
Gál Katalin igazgató: Nagy tisztelettel köszöntöm a polgármestereket, a
képviselőket, és köszönöm, a türelmüket, hogy szánnak rám egy kis időt.
Az intézmény SzMSz-t a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően állítottuk össze,
úgy hogy tartalmazzon minden személyre és feladatra történő meghatározást.
Engedelmükkel most ismertetném a tervezetet.
A tervezet ismertetése után igazgató Asszony kéri, hogy amennyibe észrevétel, vagy
kérdés lenne, azt tegyék fel.
Csontos Máté polgármester: Úgy gondolom, hogy amikor ez a szabályzat
összeállításra került, figyelembe vettek minden olyan kitételt, aminek meg kell hogy

feleljen. Ahogy most hallottuk, részletes és jól felépített dokumentum, javaslom, hogy
fogadjuk el.
Képviselők részéről több észrevétel nincs. Jászszentlászló Községi Önkormányzat
képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hozza az
alábbi együttes határozatot:
18/2012. (II.9.) egy. hat Jászszentlászló
13/2012. (II.9.) egy. hat Móricgát
Szent László ÁMK Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi önkormányzat Képviselőtestülete a Szent László Általános Művelődési Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (29 bek. f.) pontjában
foglaltak alapján jóváhagyja
Felelős: Gál Katalin ÁMK vezető
Határidő: folyamatos
Több hozzászólás, kérés, kérdés nem lévén Kiss Melinda polgármester az együttes
képviselő-testületi ülést berekeszti.
K.m.f.
Kiss Melinda
polgármester

Csontos Máté
polgármester
Kovács Tímea
körjegyző

