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Berczeliné Csúri Edit igazgató helyettes
Dobos László iskolaigazgató
Csúri Ferencné óvodavezető
Mester Ernő Kiskunfélegyháza város ÁMK vezetője
Kiss Melinda polgármester Asszony köszöntette Kapus Krisztián országgyűlési
képviselő Urat, Mester Ernő ÁMK vezetőt a megjelent helyi intézményvezetőket és a
testületek tagjait, megállapította, hogy mindkét testület határozatképes.

Polgármester asszony ismertette, hogy a kiküldött napirend szerint 5 napirendi pont
van, és kérte, hogy az ügy fontosságára tekintettel, a 4. napirendi pontot ÁMK
alakítás vegyék az első helyre.
Képviselők a javaslatot egyhangúlag elfogadták, és a napirendeket az alábbi
sorrendben tárgyalták:
1./ ÁMK megalakításával kapcsolatos
döntések meghozatala
(írásos előterjesztés)
2./ Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámoló
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester
Bálintné Bajnóczi Edit
mb. intézményvezető

3./ Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
megbízása
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

4 Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde
nyári zárva tartásának engedélyezése
(írásos előterjesztés)

Kiss Melinda
polgármester

5./ E g y y e b e k
1. Napirend
ÁMK megalakításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Mint az mindenki számára ismeretes, belső ellenőrzés
volt az iskolában. Az ellenőrzés végeztével határozott javaslatot tettek az ÁMK
létrehozására. Ehhez kapcsolódóan a Pedagógiai Intézet is megerősítette ezt a
véleményt, valamint a felmerült kérdésre reagálva biztosítottak, hogy jól működnek
az ÁMK-k. Bugac az egyik jó példa erre. A meghívott Mester Ernő (kiskunfélegyházi
ÁMK vezetője) is tud a felmerülő kérdésekre válaszolni.
Azt mindenki tudja, hogy évről, évre csökken a normatíva, jövőre a társulások még
kevesebb pénzt kapnak. Több lehetőség is felvetődött, pl. hogy az egyház , vagy a
kistérség, vagy a megye veszi át az iskolát. Legkevesebb „fájdalommal” járó
változtatás, az ÁMK megalakítása. Ami negatívum, hogy a helyettesi pozíció
megszűnik. Lesz egy iskolaigazgató, aki az ÁMK vezető is egyben. Illetve
óvodavezető, aki tagintézmény vezető.
Az ÁMK vezetője kijelölhet szakmai vezetőt, ami nem jár külön díjazással, viszont két
helyettesi pozíciót meg tudunk spórolni
Tagintézmény vezető, kevesebb az órakedvezmény, ennek következtében a
dolgozók munkájába be tud segíteni.

A művelődési házunkat nincs aki igazgassa, élettel, programmal megtöltse.
Amennyiben az ÁMK-hoz kerül, végre ki lesz használva. Fő funkció innováció,
művelődés.
Szükség van megújulásra. Egyedül álló óvodánk van, ezt tovább kell vinni az
iskolába is. Népszerűsíthetnék az iskolát a hagyományőrzéssel.
Azt szeretném javasolni, hogy az ÁMK dolgozzon ki egy elképzelést, programot,
amivel indulni tud jövő szeptemberben.
Az óvoda és az iskola közötti szoros együttműködést szeretnénk elérni. Lehetőséget
látok még a közös rendezvények szervezésében is. Az ÁMK-val meg lehet osztani a
feladatokat. Ezzel lehet szélesíteni a kört, hogy mindenki ott legyen egy színtéren.
Fontosak számunkra a pályázatok, minden esetben pályázni szokott az óvoda is
amennyiben hagyományőrzést támogató kiírások vannak. Egy-egy ilyen pályázat
benyújtásánál is nagyobb eséllyel pályázhatna az óvoda ÁMK-n belül.
Minden megkérdezett szakmai hivatal, és hatóság támogatta az ÁMK megalakítását.
Rendelkezünk minden engedéllyel, ami az ÁMK megalakításához szükséges.
Szakmai fórumokat is tartottunk az óvodában és az iskolában. Beérkeztek a
véleményeket tartalmazó jegyzőkönyvek.
Munkahelyteremtés, illetve koordináció szempontjából is jó lenne, mivel pl. ha a
könyvtárban szabadságon van a könyvtáros, akkor a feladatellátásra jogosult tudja
helyettesíteni néhány órában.
Azt is tudni kell, hogy túlórapénz más településen nincs, itt viszont van, és magas, és
sok. Ez az a feladat, amit az intézménynek a „falain” belül magának kell megoldani.
Itt pótlék is van + órakedvezmény is + étkezési hozzájárulás is. Ezen pontok újra
gondolást kívánnak.
„Rehabosok”: intézményenként 20 fő után 1 rehabost alkalmazhatunk, akinek a
bérét állja a munkaügyi központ. Jelenleg rehabos, csak az iskolában van. ÁMK
megalakításával más intézményekben is lehetne.
Pályáztatni kell mindkét intézményvezetőt. Bárhogy alakul is a személyi állomány,
szeretném, ha szakmai vezetésre Dobos Lászlót kérné fel!
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: A megye jóváhagyása tegnap délután
született meg, most odaadnám. Mindenki egyet értett és támogatta, a megye, a
minisztérium és a Pedagógiai Intézet.
Kiss Melinda polgármester: A 2. évtől jelentkezik majd igazán a költség
megtakarítás. A gyakorlati rész ismertetésére most felkérem Mester Ernőt, mint
gyakorló ÁMK vezetőt, hogy beszéljen a működésről.
Mester Ernő: Először is tisztelettel köszöntök mindenkit, és engedjenek meg néhány
gondolatot a nálunk már működő intézményről. A városban 3 önállóan működő
intézmény került összevonásra. 2007-ben Gátér Önkormányzat általános iskolája is
tagintézményévé vált.
A polgármester Asszony által elmondottakat csak alátámasztani tudom. A
megalakulás előtt nálunk is sok szkeptikus ember volt. Az összevonással több mint
100 millió forintot spórolt meg a város, 3 év alatt.
Miért jó? Beszéljünk erről tételesen:
- munkaerő gazdálkodás terén, sok spórolást jelent, hosszútávon jelentős
megtakarítás,

-

pályázatok benyújtásánál egy ÁMK mindig nagyobb eséllyel pályázik, mint egy
kisebb intézmény, és összességében is nagyobb volumenű pályázatok
benyújtására van lehetőségünk,
túlórakérdés, nagyon sokat lehet vele megtakarítani éves szinten,
áttanítás, munkahelyeket lehet vele megmenteni. Nálunk ennek köszönhetően
nem kellett senkit elbocsátani, és sok mindent meg lehet vele oldani.

Magam részéről az összevonást jó megoldásnak találom. Higgyék el, az
összevonástól nem kell megijedni.
Kiss Melinda polgármester: A minisztériumtól is azt a választ kaptam, hogy ez a
jövő. Javaslat? Kérdés?
Csontos Máté polgármester: Van egy „ultramodern” iskolánk és egy jól felszerelt
óvodánk. Az iskola és az óvoda is szellemileg 100 %-ot nyújtó intézmény.
Ennek a felvetésnek a megvalósuláshoz kapcsolódó költségmegtakarításnak a
józan ész, nem mondhat ellent. Mi móricgátiak, nagy előszeretettel látnánk továbbra
is Dobos Lászlót ÁMK által kijelölt szakmai vezetőnek. Szeretnék 4 év múlva is itt
ülni, és azt hallani, hogy tényleg jól döntöttünk, és az ÁMK tényleg jó dolog.
Ami itt most születik, ahhoz Móricgát csak statisztál.
Nagy András képviselő: Az ÁMK-t támogatom, viszont gazdasági számítást kértem
volna. Én egy évvel későbbre tettem volna a bevezetést, kellett volna egy kis
előkészület. Hátrányosan befolyásolja-e, az oktatást ez a gyors döntés?
Ne csak a megtakarítás miatt akarjuk. Megtakarítani, és e mellett más jó
lehetőségeket elszalasztani hibás gondolat lenne. Bármilyen átalakulás történik,
mindig a gyermekek legyenek szem előtt, pl. legyen iskolaotthon 1-2. osztályban
Deli Jánosné képviselő Asszony: Nem kaptunk pl. Óvodaszék meghívót. Ma
délelőtt 10-kor kaptam tájékoztatót, délután 3-kor meg döntsek róla?
Szakvélemények?
Kiss Melinda polgármester: Muszáj nekikezdeni, most, hogy jövőre ténylegesen
tudjon működni. A változás az iskolaotthon kérdését nem érinti.
A szűkös határidők miatt mi is tegnap kaptuk meg a Pedagógiai Intézet véleményét.
Ezért tudtuk csak késve kiküldeni.
Kovács Tímea körjegyző: Az összes szakvélemény itt van, át lehet nézni.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő: Az „anyagok” kihordása nem a
polgármester asszony feladata, lássák el, az itt dolgozók. Ebben egyet értek a
képviselő Asszonnyal, fel kell készülni egy helyes döntésre.
Nagy András képviselő Úr felvetésére reagálva, minden lehetőséget ki kell használni.
A szakmai munkát nem befolyásolja a gyors döntés.
Ne csak a megtakarítás miatt akarjuk megalakítani, a szakmáról szóljon, szakmai
előrelépés legyen. Ebben a változásban a gyermekeket nem érinti semmi
hátrányosan.
Sok támadás ért engem is Félegyházán az összevonás megkezdésekor.

Nagy András képviselő: Mi van akkor, ha a közoltatási törvény változása felülírja az
ÁMK-t? Nem kellene várni?
Kiss Melinda polgármester: Akkor mi is felülírjuk. Nincs mire várni, pl a szakmai
dolgok tekintetében nem szólhatnak bele az iskola, illetve az óvoda munkájába.
Véleményem szerint nem történik akkora változás, mint amekkora port kavarnak
körülötte.
Bozóki Edit képviselő Asszony: Nem ismertem ezelőtt az ÁMK-t. Igazából a
gazdasági megtakarítás, csak egy kis része az egésznek. „Közösségépítés” ami
most sokat segíthet ennek a településnek. Olvastam tanulmányokat internete, amire
odafigyeltem, hogy olyan szakmai programokat tudtak létrehozni, innovációkat,
amikre nem lehet nem odafigyelni.
A fórumokon sok minden kiderült számomra. Fontos, hogy 0-90 éves korig kell nyitni
az emberek felé. Sokat lehet kamatoztatni az ÁMK megalakításával.
Kiss Melinda polgármester: Szerintem teljesen egyértelmű, hogy mik szólnak
ellene, és mik amik mellette. Ahogy Edit tette, aki akart utána tudott volna nézni.
Jól esett, hogy voltak olyan intézményi dolgozók, akik személyesen tettek fel
kérdéseket.
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony: Engem sokan azzal kerestek fel, hogy az
ÁMK-val az a cél, hogy személyeket távolítsanak el.
Kérdésem, az élelmezési konyhán lesz vezető?
Kiss Melinda polgármester: Nincs, eddig sem volt. Azzal, hogy bekerül az ÁMK-ba
az lesz a jó, hogy az ÁMK vezetője lesz a felelős a konyháért is. Pl. konyhát
elkérni,bizonyos rendezvényekre egyszerűbb lesz.
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony: A Közösségi Háznál kinek fog
besegíteni? Norinának?
Kiss Melinda polgármester: Ez majd az ÁMK vezetőjének feladata lesz. Nem tudok
választ adni, hogy a Művelődési Házban (ami most üres), ki, mikor, kit fog
helyettesíteni? Ez a következő egy év arról fog szólni, hogy a vezető ezekez
kidolgozhassa.
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony: Iskolaotthon. Majsán már 4. osztályig
van. Van-e lehetőség, hogy itt is így legyen?
Kiss Melinda polgármester: Természetesen igen. Amennyiben az ÁMK vezető
indokoltnak tartja, akkor természetesen döntésre a testület elé vihető.
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony: Lehetne-e, két első osztályt indítani?
Kiss Melinda polgármester: Nem. Ha több főről lenne szó, akkor talán
beszélhetnénk róla. Jelen esetben ráfizetés lenne, 35 főig nem indokolt. 14 fővel nem
lehet elindítani egy osztályt. De ez egyébként nem ÁMK ügy.

Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony:
megtakarítás.

Kezdetben nem lesz „akkora”

Kiss Melinda polgármester: Igen, majd csak a későbbiekben, de erről már Ernő
beszélt.
Dobos László iskolaigazgató: Nehezményezem, hogy ez a folyamat kapkodva
megy. 25-én összeültünk, akkor még a Pedagógiai Intézetnél nem látta senki.
Az összehasonlító táblázatban itt több gyermek jut egy tanárra mint országos
viszonylatban. Sokan azért hozták ide a gyerekeket, mert béke és nyugalom van.
Tavaly 1 gyerek ment el hatosztályos gimnáziumba, idén 2. Sokan akarnak majd
elmenni az iskolából.
Az iskola sokba kerül. Ez hangzik el gazdasági szempontok cím alatt. Nem igazán
egyeznek a számok. 1,5 szeresével többel számol, túl van tervezve. A könyvtárhoz
nem lehet nyúlni. DAOP-os pályázat 5 évre szól, nem lehet megszüntetni.
Nem igazán fedi a valóságot, hogy széthúzás van az iskola- óvoda között. Szerintem
rengeteg közös programunk van az óvodával. A Művelődési Ház beindítása is sokba
kerül. Az iskolában meg lehet oldani a nagyobb rendezvények bonyolítást. A
munkahelyteremtést nem igazán látom, esetleg az óvoda, iskola között átjárás?
Félegyházán lehet jó, az iskolák közötti átjárás.
Ezek a leírt dolgok így nem jók. Először dolgozzuk ki, rendesen, és utána mondjuk ki,
hogy igen, ÁMK
Nem az ÁMK-t találom helyesnek.
Kiss Melinda polgármester: „Béke és nyugalom” nem látom, hogy ez lenne. Ezzel
a Pedagógiai Intézet sem tud mit tenni. Amíg a tantestületben nincs béke, amíg
valakit direkt kihagynak a tantestületi ülésből, addig nem tudunk békéről beszélni.
Az elhangzottakhoz meg annyit, hogy
- jelenleg 2 fő van az óvodában, aki akár taníthatna is, az iskolában.
- túlóra: megtakarítást jelent,
- fel sem merült, hogy megszüntetjük a Könyvtárat. Nem is értem, hogy merült
ez fel egyáltalán?
- A Művelődési Ház miért is lett felújítva, ha nem akarjuk használni? Az ÁMK
vezetőjének feladata lesz, hogy beossza a rendezvényeket. Pl. az iskola
könnyebb helyzetben van, mert van tornaterme, de az óvodának nincs. Át tud
menni a Művelődési Házba pl. farsangra.
Szerintem teljesen kidolgozott, mindenre kitérő tájékoztatás, minden anyag
beszerezve.
Bozóki Edit képviselő Asszony: Nem értettem, hogy az ÁMK alakulása miatt miért
mennének el a gyerekek? Inkább vonzza a gyermekeket, mert jó működéssel, plusz
lehetőségeket, szolgáltatásokat tudunk biztosítani.
Szerintem, igenis meg kell próbálni, meg kell lépni a lehetőségeket.
Azért is felelősséggel tartozom amit megteszek, de azért is amit nem!
Berczeliné Csúri Edit igazgató helyettes: Jónak tartom átvenni az óvodától a
hagyományőrzést. Jó elképzelés az 1-4. osztályban működő iskolaotthonos oktatás
is. Ez az Alapító Okiratban legyen belefoglalva..
Mikor tudjuk meg, hogy mikor lesz döntés a megbízott vezetőről?

Kiss Melinda polgármester: A vita lezárását követően zárt ülés keretében.
Az Alapító Okiratban történő rögzítést jó ötletnek tartom.
Nos kedves képviselő-társaim úgy gondolom, hogy mindenre kiterjedően átbeszéltük
helyzetünket. Most szavazásra teszem fel a kérdést. Egyet értetek-e azzal, hogy
oktatási, művelődési intézményeink működtetésére ÁMK-t hozzunk létre?
A feltett kérdésre Jászszentlászló Község képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással, Móricgát Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
101/2011. (V.31.) egy. hat. Jászszentlászló
50/2011. (V.31.) egy. hat. M ó r i c g á t
ÁMK létrehozása Jászszentlászlón
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei döntöttek arról, hogy a kialakult
gazdasági helyzetet figyelembe véve, közoktatási és
közművelődési

intézményeikre

tekintettel

Általános

Művelődési Központot (ÁMK) hoznak létre
Határidő:
Felelős:

2011. július 31.
Kiss Melinda
Csontos Máté
Kovács Tímea

polgármester
polgármester
körjegyző

Köszönöm a döntéseteket, és ezzel együtt a bizalmatokat. Ide kapcsolódóan
azonban még néhány nagyon fontos határozatot kell meghoznunk.
Először is az intézmények megszüntetéséről kell döntenünk, kérlek Benneteket
szavazzatok.
A szóbeli előterjesztés alapján Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi önkormányzat
Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat
hozta

102/2011. (V.31.) egy. hat. Jászszentlászló
51/2011. (V.31.) egy. hat. M ó r i c g á t
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
intézmény megszüntetése
H a t á r o z a t
1. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testületei a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés a) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§
(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde elnevezésű
intézményét 2011. július 31. napjával megszünteti.
A Képviselő-testületek az intézmény megszüntető okiratát
a határozat mellékleteszerinti 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 hatályon kívül helyezi.
2. A Képviselő-testületek az 1. pontban hozott döntésére
hivatkozással a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
intézmény vezetőjének, Csúri Ferencnének a magasabb
vezetői megbízását 2011. július 31. napjával visszavonja.
Egyúttal kifejezi elismerését az óvodavezető Asszony
vezetői munkájáért.
Határidő:
Felelős:

2011. július 31.
Kiss Melinda
polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

103/2011. (V.31.) egy. hat. Jászszentlászló
52/2011. (V.31.) egy. hat. M ó r i c g á t
Szent László Általános Iskola
intézmény megszüntetése
H a t á r o z a t
1. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testületei a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.
törvény 102.§ (2) bekezdés a) pontjában, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§
(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a
Szent

László Általános Iskola elnevezésű intézményét 2011.
július 31. napjával megszünteti.
A Képviselő-testületek az intézmény megszüntető okiratát
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadják.
Ezzel egyidejűleg az intézmény alapító okiratáról szóló
75/2009.(V.26.) számú határozatot Jászszentlászló, a
41/2009.(V.26.) számú határozatot Móricgát, a 2009.(VI.
30.) számú határozatot Jászszentlászló, 52/2009.(VI.30.)
számú határozatot Móricgát hatályon kívül helyezi.
2. A

Képviselő-testületek

az

1.

pontban

hozott

döntésükre hivatkozással a Szent László Általános Iskola
vezetőjének, Dobos Lászlónak a magasabb vezetői
megbízását 2011. július 31. napjával visszavonják.
Egyúttal kifejezik elismerésüket az igazgató úr, vezetői
munkájáért.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző
A következő lépés, az ÁMK-nak mint intézménynek a létrehozása, ahol a
határozatunknak mellékletét képezi az ÁMK alapító okirata is. Ezt tervezetként
látjátok, kérem döntéseteket, hogy az újonnan alakult szervezet, működő képes
legyen.

Az eddig elhangzottak és a szóbeli kiegészítés alapján Jászszentllászló községi
önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát
Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozat hozta
104/2011. (V.31.) egy. hat. Jászszentlászló
53/2011. (V.31.) egy. hat. M ó r i c g á t
ÁMK létrehozása, Alapító Okirata
H a t á r o z a t
1. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testületei a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés a) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§
(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a
Szent László Általános Iskola és a Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde összeolvadással megszüntetett
költségvetés
Szent

szerveinek

László

Általános

jogutódjaként,
Művelődési

Központ

elnevezéssel 2011. augusztus 1. napjával új intézményt
alapít.
A Képviselő-testületek az intézmény alapító okiratát a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadják.
2. A Képviselő-testületek utasítják a körjegyzőt, hogy a
döntéssel

összefüggő,

intézkedéseket

költségvetést

költségvetési

érintő

rendelet-módosítás

keretében terjessze a Képviselő-testület elé, illetve a
átszervezéssel

összefüggő

bejelentési,

tájékoztatási

kötelezettségeket tegye meg.
3. A Képviselő-testület utasítja az ÁMK igazgatóját, hogy
az

intézmény

alapdokumentumait

(pedagógiai-

művelődési program, SZMSZ, házirend, minőségirányítási
program, belső szabályzatok) készítsék el, a szükséges
legitimációs feladatokat végezzék el.
Határidő:
Felelős:

2011. július 31.
Kiss Melinda
polgármester

Csontos Máté
Kovács Tímea

polgármester
körjegyző

Melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1)–(2) bekezdései, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján az alábbi alapító
okiratot adják ki:
1. Intézmény neve:
rövid neve:

Szent László Általános Művelődési Központ
Szent László ÁMK

2. Alapítás időpontja:

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 Általános Iskola,
Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/a
Régi technika terem,
Jászszentlászló, Rákóczi u. 36. telephely
Gyermekélelmezési Konyha,
Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1. telephely
Szent László ÁMK Művelődési Ház,
Jászszentlászló, Kossuth u. 7. intézményegység
Szent László ÁMK Községi Könyvtára,
Jászszentlászló, Hunyadi u. 2. intézményegység
Közösségi Ház, Jászszentlászló,
Rákóczi u. 20. telephely
Szent László ÁMK Óvodája tagintézmény,
Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Szent László ÁMK Bölcsődéje
Jászszentlászló, Kossuth u. 8. intézményegység

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 Község Polgármestere

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 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. §-a alapján óvodai nevelésitovábbá a 26. §-a alapján általános iskolai nevelési és oktatási feladatok
ellátása.
- 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 könyvtári ellátás és közművelődési
intézmény biztosítása.
11. Típus szerinti besorolás
a) Tevékenység jellege szerint: közszolgáltató szerv,
b) Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
c) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
Pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan működő és
gazdálkodó
költségvetési
szerv:
Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzatok Körjegyzősége külön megállapodás alapján.
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:
16. OM azonosító:

17. Alaptevékenység:

852010 számú szakágazat: alapfokú oktatás
851020 számú szakágazat: óvodai nevelés
91012 számú szakágazat: könyvtári szolgáltatások
18. Alkalmazandó szakfeladatok:
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)
a) enyhe testi, enyhe érzékszervi, enyhe értelmi,
beszédfogyatékos gyermekek, megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós
és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése, ellátása
b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
852021 1 rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése, ellátása
852022 1
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)

855911 1
562913 1
851011 1
851012 1

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
a) enyhe testi, enyhe érzékszervi, beszédfogyatékos
gyermekek, megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése, ellátása
b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése, ellátása
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a) enyhe testi, enyhe érzékszervi, enyhe
értelmi, beszédfogyatékos gyermekek,
megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos
nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása
b) megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége
miatti sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése, ellátása

889101 1
562912 1
910502 1
910501 1
910121 1
910122 1
910123 1
562917 1
841126 1

Bölcsődei ellátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Munkahelyi étkeztetések
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

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
700 órától 1700 óráig (heti 50 óra)

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/ technika terem és gyakorlókert Jászszentlászló Rákóczi u. 36.,
397., 398. hrsz.
c/ óvoda Jászszentlászló, Kossuth u. 8., 954 hrsz
d/ könyvtár, Jászszentlászló Hunyadi u. 2., 501/1 hrsz
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.

B/

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.
21. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem végezhet.
Jászszentlászló, 2011. május 31.
Kiss Melinda s.k.
Jászszentlászló Község polgármestere

Csontos Máté s.k.
Móricgát Község Polgármestere

A következőben csak a jászszentlászlói képviselőknek kell döntést hozni, mégpedig
arról, hogy a könyvtárat mint szakfeladatot megszünteti, mivel az szakfeladaton
bekerült az ÁMK-ba. Ehhez a változáshoz kérem most a testület jóváhagyását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakra
tekintettel 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:
105/2011. (V.31.) sz. hat. Jászszentlászló
Könyvtári szolgáltatás és közművelődési
tevékenység szakfeladat megszüntetése
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megszünteti 910 123 1 számú könyvtári
szolgáltatások és 910 501 1 számú közművelődési
tevékenységek és támogatásuk szakfeladatok.
Kezdeményezi ezek törlését a Magyar Államkincstár által
vezetett törzskönyvi nyilvántartásból.
Határidő:
Felelős:

2011. július 31.
Kiss Melinda
Kovács Tímea

polgármester
körjegyző

Ebben a témakörben utolsóként arról kell döntenünk, illetve biztosítanunk a
dolgozókat, hogy a változás ellenére a munkaviszonyok folyamatosságot élvez.
Képviselők a szóbeli előterjesztéssel teljesen egyet értettek. Jászszentllászló
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozat hozta
106/2011. (V.31.) egy. hat. Jászszentlászló
54/2011. (V.31.) egy. hat. M ó r i c g á t
Munkáltatói jogutódlás
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületeinek együttes döntése értelmében. a
jogelőd intézményeknél illetve a felsorolt önkormányzati
szakfeladatokon

foglalkoztatott

dolgozók

tovább

foglalkoztatásra kerülnek az ÁMK-ban.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kiss Melinda
Csontos Máté
ÁMK vezető

polgármester
polgármester

Polgármester Asszony a határozathozatalt követően zárt ülést rendel el.
A zárt ülésen hozott személyi döntéseket ki kell hirdetni nyílt ülés keretében.
Ezennel kihirdetem a személyi döntésekről született határozatokat és szünetet
rendelek el 1705-1715 között.
Szünet után nyílt ülés folytatódok tovább.
Kiss Melinda polgármester: Iskolaotthon, hogy merült fel? Nem értettem:
Bozóki Edit képviselő Asszony: 1-3-ig volt iskolaotthon. Mivel most jön ez a nagy
csoport, Berczeliné ötletet az volt hogy induljon 2 első osztály. 3. osztályban viszont
megszűnne az iskolaotthon.
Kiss Melinda polgármester: Abból fakad a probléma, hogy mindenki azt hiszi, hogy
az önkormányzat akarja megszüntetni az iskolaotthont. Pedig ez nem így van.
No de haladjunk tovább a napirendekkel.

2. Napirend
Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló.
Előterjesztő: Bálintné Bajnóczi Edit mb. intézményvezető
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Bálintné Bajnóczi Edit (Alapszolgáltatási Központ megbízott vezetője): Komoly,
nehéz feladatot jelent a gyermekjóléti szolgálat. Egyre több család, gyermek kéri,
vagy szorul a segítségünkre. A feladat megoldása összehangolt kapcsolattartást
igényel a családgondozó és a szülő, a pedagógus, a védőnő és a gyámügyi előadó
között. Kollégáimmal folyamatosan arra törekekszünk, hogy a gyermekek, a fiatalok
számára legkedvezőbb megoldást megtaláljuk.
A felgyorsult világ ezen a területen is visszaköszön, ugyanis egyre több olyan
gyermekkel kerülünk kapcsolatba, aki számára a családi háttér hiánya minden
probléma okozója.
A beszámolóban korrekt képet próbáltunk a testület elé tárni a jelenlegi helyzetről és
a lehetséges megoldásokról.
Arra kérem a testületeket, hogy határozattal fogadják el a beszámolót, amennyiben
annak tartalmát elfogadják.
Képviselő-testületek az írásos előterjesztést és a szóbeli kiegészítést elfogadva,
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
109/2011.(V. 31.) együttes határozat Jászszentlászló
57/2011.(V. 31.) együttes határozat Móricgát
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok
ellátásának 2010 évi értékelése
H a t á r o z a t
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6)
bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta és elfogadta
Jászszentlászló és Móricgát
községre vonatkozóan
elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásának átfogó értékelését, valamint a Gyermekjóléti
Szolgáltatás 2010.évi beszámolóját.
A testületek köszönetüket fejezik a Gyermekjóléti
Szolgálat munkájáért, és a továbbiakra is kitartást és sok
sikert kívánnak.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester

Kovács Tímea körjegyző
3. Napirend
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői megbízása.
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Csak néhány gondolat kiegészítésként. 3 pályázat
érkezett az intézményvezetői álláshelyre, ebből 2 helyi lakos pályázata, felelt meg
formailag és tartalmilag az előírt feltételeknek. Mindkét helyi pályázat részletes
anyagot adott be, (önéletrajz + szakmai elképzelés+ szakértői vélemény).
Történt egy személyes meghallgatás is a jelöltekkel erről jegyzőkönyv készült, ami a
testületi tagok számára megtekinthető.
Van-e kérdésetek?
Amennyiben nincs akkor én kérdezném meg a jelölteket, hogy a pályázat
eredményéről történő szavazás nyílt, illetve zárt ülés keretében történjen?
Jelöltek belegyeznek a nyílt ülésen történő szavazásba, de mint érintettek elhagyják
az üléstermet.
Ezután Kiss Melinda polgármester asszony felteszi a kérdést. Ki az, aki arra szavaz,
hogy az Alapszolgáltatási Központ vezetője Bálintné Bajnóczi Edit legyen?
Jászszentlászló Község Képviselő testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
Móricgát Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül döntött
Bálintné Bajnóczi Edit mellett, és hozta meg az alábbi határozatot:

110/2011.(V. 31.) egy. hat. Jászszentlászló
58/2011.(V. 31.) egy. hat. Móricgát
Alapszolgáltatási Központ
intézmény vezetőjének megbízása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a, valamint a végrehajtására
megjelent 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. § (2)
bekezdése alapján az Alapszolgáltatási Központ
intézmény vezetőjének
Bálintné Bajnóczi Edit
6133. Jászszentlászló, Szent István u. 18. szám alatti
lakost bízzák meg.
A magasabb vezetői megbízás 2011. július 1-től , 2016.
június 30-ig tart.
Havi illetménye fenti időszakban
211.600,- Ft
tárgyhavi alapilletmény:
161.600,-Ft

magasabb vezetői pótlék:
50.000.- Ft
A képviselő-testületek megbízzák Kiss Melinda
polgármestert, hogy a megbízási okirat elkészítéséről
gondoskodjék.
Felelős: Kiss Melinda polgármester
Határidő: 2011. június 30.
A jelöltek visszatérnek a tanácsterembe. Polgármester asszony nyilvánosan kihirdeti,
hogy a következő 5 évben az Alapszolgáltatási Központ vezetője a testületek
egybehangzó döntése értelmében Bálintné Bajnóczi Edit lett.
Bélintné Bajnóczi Edit intézményvezető: Nagyon szépen köszönöm a bizalmat.
Nagy de szép feladat amit most kaptam, és ígérem Önöknek, hogy bizonyítani fogom
nap mint nap, hogy alkalmas vagyok a feladat ellátására.
Tóthné Frank Anikó képviselő Asszony: Mi lesz a további sorsom?
Kiss Melinda polgármester: Ezt az intézményvezető dönti el. A döntést ne vedd
bántásnak, de rossz képet mutatnánk, ha ismét téged választottunk volna. Egyhangú
volt a döntés, Edit mellett.
4. Napirend
Napközi Otthonos Óvoda és bölcsőde nyári zárva tartásának engedélyezése
Előterjesztő: Kiss Melinda polgármester
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kiss Melinda polgármester: Az óvodavezető Asszony, írásban jelezte, hogy 2011.
július 4. és július 24. között az intézmény zárva lenne a nyári takarítási munkák
végzése miatt.
Megítélésem szerint ez már hosszú évek gyakorlata alapján így működik, ezért
kérem, képviselőtársaim tudomásul vételét.
Képviselők a bejelentést tudomásul vették.
Több kérés, kérdés nem lévén, Kiss Melinda polgármester Asszony az együttes
testületi ülést berekesztette.
K.m.f.
Kiss Melinda
polgármester

Csontos Máté
polgármester
Kovács Tímea

körjegyző

