JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2011. június 29-én 1330 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

DELI Jánosné
TÓTH Antal
Képviselők
(5 fő 100 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea körjegyző,
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony igazoltan van távol.
Kiss Melinda polgármester Asszony köszönti Kapus Krisztián országgyűlési
képviselő Urat, a testületek tagjait, megállapítja, hogy mindkét testület
határozatképes.
Polgármester Asszony ismerteti a jelen lévőkkel, hogy az írásban kiküldött egy
napirend helyett négy napirendi pont lenne az alábbiak szerint:
ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás, Társulási Megállapodás módosítása

Egyebek
Képviselők a napirendeket elfogadják és azt az alábbi sorrendben tárgyalják:
1./ ÁMK Alapító Okiratának
módosítása
(szóbeli előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

2./ Körjegyzőség és az Intézményi Társulás
2011. évi költségvetésének módosítása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

3./ Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás,
Társulási Megállapodás módosítása
(írásos előterjesztés)
4./ E g y y e b e k
1. Napirend
ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Kiss Melinda polgármester: A Kincstár jelezte, hogy két pontban javítani kell.
Alaptevékenységként csak egy szakág maradhat, és a 11. pontban az önálló
költségvetési szerv helyett, önállóan gazdálkodó kerül. Ez fogalompontosítás.
Kérek mindenkit, hogy ezt így elfogadja, akkor szavazzuk meg.
Képviselő-testületek a szóbeli előterjesztést elfogadták. Jászszentlászló Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testületet 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi együttes határozatot hozta:
126/2011.(VI.29.) egy. hat. Jászszentlászló
66/2011. (VI.29.) egy. hat. Móricgát
Szent László Általános Művelődési Központ
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1./ Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testületei az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. §-ai
alapján a Szent László Általános Művelődési Központ

Alapító Okiratát 2011. augusztus 1-től az alábbiak
szerint módosítják
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.
17. Alaptevékenység: 852010 számú szakágazatalapfokú oktatás
2./ Az Alapító Okiratot a határozat mellékletébe foglaltak
szerint egységes szerkezetbe foglalják.
Felelős:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző
Határidő: 2011. július 31.
2. Napirend
Körjegyzőség és az Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(szóbeli előterjesztés)
Kiss Melinda polgármester: Az írásos indoklás tartalmaz mindent a módosításra
vonatkozóan, ezért kérem a képviselőket, hogy amennyiben elfogadják a módosítási
javaslatot, úgy azt, határozattal hagyják jóvá.
Képviselő-testületek a módosítást 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 határozatokat hozzák:
127/2011.(VI.29.) egy. hat. Jászszentlászló
67/2011. (VI.29.) 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 Körjegyősége 2011. évi
költségvetését

49.481.000,- 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
1.926.000,- Ft
3.229.000,- Ft
31.524.000,- Ft
7.588.000,- Ft
6.277.000,- Ft
813.000, - Ft
50.000,- Ft
3.229.000,- Ft

Határidő:

2011. december 31.

Felelősök:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

128/2011.(VI.29.) egy. hat. Jászszentlászló
68/2011. (VI.29.) egy. hat. Móricgát
a Jászszentlászló és Móricgát Községi Intézményi Társulás
2011. 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 2011. évi
költségvetésének 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
2.

Szent László Általános Iskola önálló költségvetési szerv
Költségvetési főösszege:

97.843.000.- Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- egyéb saját működési bevétel

230.000.- Ft

- mc. pe. átvétel államháztartáson kívülről

180.000.- Ft

- támogatásértékű működési bevétel

519.000.- Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:
ezen belül a kiemelt előirányzatok:

97.843.000.- Ft

- személyi juttatások

66.084.000.- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

16.843.000.- Ft

- dologi kiadások

13.373.000.- Ft

- egyéb működési kiadások
- társ-, szoc.pol. és egyéb jutt. Támog.
- műk. c. pe. átadás áht-on kívülre

1.224.000.- Ft
319.000.- Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

4.189.741,-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

29 fő

záró létszám

28 fő

Határidők:

2011. december 31-ig folyamatosan

Felelősök:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Dobos László általános iskola igazgató
Kovács Tímea körjegyző

3. Napirend
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás, Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva))
Kiss Melinda polgármester: Kiskunmajsa, Szank a személyes gondoskodást nyújtó
feladatok ellátását átadta egyházi kézbe. Első körben Társulási ülésen arról volt szó,
hogy a tagok hozzájárulása kell csak, hogy a szervezeti átalakulás megtörténhessen,
most az utolsó ülésen viszont arról volt szó, hogy 1.200.000,-Ft-ot kell fizetnünk.
Ezt természetesen nem fogadjuk el, kértük, hogy találjanak valami megoldást.
Minisztériumi állásfoglalás szerint nem kell befizetnünk a fenti összeget.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Kis volt az aki ezt konkrétan megígérte?
Kovács Tímea körjegyző: Füstös Magdolna hívott fel, hogy nem kell fizetnünk, és
jövőre is jogosultak leszünk szociális normatívára.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Ebből az egészből Jászszentlászlót
hátrány érhette volna. Ha úgy dönt a település hogy kistérséget vált, holnapi napig
dönteni kellene, és hogy milyen hátrányokkal járna, egyből kiderült, hogy mégsem
kell fizetni.

Úgy tűnik, hogy megoldódott, nem kell kistérséget váltani. Lélekszámarányhoz
befizetőket keresett a Kiskunmajsai Kistérség.
Kiss Melinda polgármester: Miután megoldódott a helyzet,, és tényleg csak a jó
szándékú hozzájárulásunkra van szükség, kérem a testületeket, hogy hagyják óvá a
módosítást.
Képviselő-testületek az írásos és a szóbeli 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 hozzák:
129/2011.(VI.29.) egy. hat. Jászszentlászló
69/2011. (VI.29.) egy. hat. Móricgát
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodás módosítása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal minősített
többséggel, egységes szerkezetben elfogadja.
Megbízzák

a

polgármestereket

a

megállapodás

aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
2011. június 30.

4. Napirend
Egyebek
Kiss Melinda polgármester: Dobos László kérelmet nyújtott be, hogy Berczeliné
Csúri Editnek tanácsosi címet adományozzunk. Utánanéztünk, + 10.000,-Ft-ot
jelentene.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: A tanácsosi cím örökös.
Csontos Máté polgármester: Nagyon jó munkabírású ember. Személyes vélemény,
adjuk meg a címet.

Kiss Melinda polgármester: Nekem nem ez a véleményem. Rengeteg minden előtt
állunk. Rengeteg a költség és ebből sok, a ránkhagyott.
Hajagos-Tóth István képviselő: Nagyon sok ember jól dolgozik. Ha neki megadjuk,
akkor lehet, hogy jönnének a további kérelmek.
Seres János képviselő: Elismerem Edit munkáját, de megkapta ezért a fizetését.
Nagy András: Ha a munkája alapján megérdemli, akkor adni kell. Támogatom
Bozóki Edit képviselő: Ahogy János is mondta, ő megkapta a plusz pénzeket.
Nagyon vigyáznunk kell, hogy fel tudjuk mutatni a megtakarításokat, az ÁMK
megalakulásával.
A továbbiakban is meg fogja kapni az elismerést. Én azt mondom, hogy nem
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Másként működik egy iskolában egy
vezető, könnyen mondjuk, hogy havi 10.000,-Ft összesen. A következő 20 évre be
kell tervezni a költségvetésbe.
Szemléletmód. Ha el akarjuk ismerni, akkor egyszeri jutalmat adjunk neki, vagy
kitüntetést.
Horváth Lajos alpolgármester: Ahol van mód és lehetőség, spóroljunk. Ahogy
előttem már mondták, mások is kérhetik.
Hajagos-Tóth
részesüljön.

István

képviselő:

Javasolnám,

hogy

egyszeri

elismerésben

Kiss Melinda polgármester: Pl. pedagógus nap alkalmából elismerem majd a
munkáját.
Csontos Máté polgármester: Ne állítsuk be úgy, hogy a másik oldalon ellenség áll.
Mindegy, hogy ki áll a másik oldalon. Egy munkáját ellátó tisztességes emberről van
szó. Ez az én saját belátásom.
Kiss Melinda polgármester: Remélem, nem hiszed, hogy pártállás szerint döntünk.
Ugyanis fogalmam sincs, Edit ideológiai hovatartozásáról.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Önállóan is fel lehet ajánlani.
Nagy András képviselő: Átmenet javaslat, gazdálkodja ki az iskola.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Nyáron nagyon fontos munka van. Laci
elmegy. Ha szeptemberben kezdődik az iskola, akkor meg lehet köszönni az elmúlt 7
év munkáját. Az átadás-átvétel sikeresen megtörtént.
Seres János képviselő: Nem igazán érzem, hogy nekünk mindenbe bele kell
menni. Visszatetsző lenne a tanárok között. Más is végzi becsülettel a munkáját. Edit
még aktív ember, lesz még alkalom kitüntetni, elismerni őt.

Kiss Melinda polgármester: Elismerésben maradjunk. Pl. tanévnyitón, amennyiben
a nyári átmenet sikeresen lezajlott.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Most kifutottunk a tanévzáróból, előre
még nem tudjuk, hogy zökkenőmentesen zajlik-e majd az átadás-átvétel. Halasszuk
el az augusztusi ülésre.
Képviselők a hallottakat elfogadták és a tárgyban Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát
községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
az alábbi együttes határozatot hozzák:
130/2011.(VI.29.) egy. hat. Jászszentlászló
70/2011. (VI.29.) egy. hat. Móricgát
Berczeliné Csúri Edit részére elismerés
adományozása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testületei

együttes

határozattal

döntenek

arról, hogy Berczeliné Csúri Edit igazgató helyettesi
munkájának elismeréséről, annak formájáról a nyár végén
esedékes együttes ülésen döntenek.
A döntésnél figyelembe veszik az intézmény átalakítás
során történő átadás-átvételi feladatok lebonyolításának
eredményességét.
Felelős:
Határidő:

Kiss Melinda polgármester
2011. augusztus 31.

Kiss Melinda polgármester: Azt mindnyájan tudjátok, hogy január 1-től nincs
közterület felügyelőnk. Arra gondoltam, hogy a közterület felügyelői munkakört
megszüntetnénk és helyette parkgondozói státuszt, létesítenénk. Ide viszont egy
olyan univerzális embert szeretnék, aki a Vidéki Ferinek segít, illetve segíteni,
esetenként helyettesíteni tudja a Szőnyi Gyurit, vagy a Deli Ottót.
Ahhoz kérném most a támogatást, hogy a közterület felügyelői munkakört
megszüntessük és helyette parkgondozói munkakört, hozzunk létre, illetve a felhívást
tegyünk közzé a lakosság körében ennek betöltésére.
Képviselők az elhangzottakat tudomásul veszik, azzal egyet
felhatalmazzák a polgármester Asszonyt a felhívás közzétételére.

értenek

és

Több kérés, kérdés nem lévén, Kiss Melinda polgármester Asszony az együttes
testületi ülést berekeszti

K.m.f.

Kiss Melinda
polgármester

Csontos Máté
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

