JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testületeinek, 2011. március 24-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
TÓTHNÉ FRANK Anikó
Képviselők
(6 fő 86 %)
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
CSONTOS Máté
ZÖLDÁG János

polgármester
alpolgármester

BORSIK Imre
TÓTH Antal
Képviselők
(4 fő 80 %)
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
KAPUS Krisztián országgyűlési képviselő
Seres János képviselő Úr és Deli Jánosné képviselő Asszony igazolták távolmaradásukat.
Kiss Melinda polgármester Asszony köszöntette az országgyűlési képviselő Urat és a
testületek tagjait, megállapította, hogy mindkét testület határozatképes.
Javaslatot tett az írásba kiküldött napirendek tárgyalására. Azt a testületek egyhangúlag
elfogadták és az alábbi sorrendben, tárgyalták:
1./ Intézményi Társulás Társulási Megállapodási
módosítása
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

2./ Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
álláshelyének betöltésére pályázat kiírása
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

3./ Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítása
(írásos előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

4./ Szent László Általános Iskola Intézményi
Minőségirányítási programjának jóváhagyása
(szóbeli előterjesztés)

Kovács Tímea
körjegyző

5./ E g y e b e k
1. Napirend
Intézményi Társulás Társulási Megállapodási módosítása.
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Körjegyző Asszony az írásos előterjesztésben reménye szerint minden részletében
érthetően állította össze az előterjesztést. A módosítást törvényi felhatalmazás indokolta, ami
végül is nagy változást, illetve változtatást nem igényel, mivel a szociális ellátási díjak
meghatározása már eddig is Jászszentlászlón történt. A módosítás lényege, hogy a
rendeletalkotási jogkör gyakorlóját kellett most a Megállapodásban rögzíteni.
Körjegyző Asszony kérte a képviselőket, hogy amennyiben egyet értenek a módosítással,
úgy azt határozattal hagyják jóvá.
Képviselők az írásos előterjesztés és a szóbeli kiegészítés alapján az előterjesztést
jóváhagyták. Jászszentlászló község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, Móricgát község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi együttes határozatot hozta:
43/2011. (III.24.) egy. hat. Jászszentlászló
17/2011. (III.24.) egy. hat. Móricgát
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Intézményi Társulás Társulási Megállapodási
módosítása.
H a t á r o z a t
I. Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületei Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Intézményi Társulása
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják 2011. március 24-től:
A megállapodás a következő 9/A. ponttal egészül ki:
9/A. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a
fizetendő térítési díjakra vonatkozó szabályok
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Intézményi Társulása, mint az
Alapszolgáltatási
Központ
fenntartója
felhatalmazza
Jászszentlászló
Község
Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok
igénybevétele, valamint a fizetendő térítési díjak vonatkozásában az alábbiak figyelembe
vétele mellett:
- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körét, azok igénybevételére vonatkozó
szabályokat, a térítési díjak összegét együttes testületi ülésen el kell fogadni, mielőtt a
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 személyes
gondoskodást nyújtó 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.
Felelős: Kovács Tímea körjegyző
Határidő: 2011. március 24.
(a módosítást tartalmazó megállapodás teljes szövege a határozat melléklete)
2. Napirend
Alapszolgáltatási Központ
kiírása.

intézményvezetői

álláshelyének

betöltésére pályázat

Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Körjegyző Asszony néhány szóban összefoglalta az írásban kiküldött anyag tartalmát. Tehát
2011. június 30-án lejár az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének megbízatása.
Törvényi előírás alapján a magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot kell kiírni. A
pályázatot írásban kell benyújtani, melynek helye Jászszentlászló Községi Önkormányzat,
6133. Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. címzettje Kiss Melinda polgármester. Az álláshely
betöltéséhez szükséges feltételeket részletesen tartalmazza a kiírás.
Kérte a testületeket, hogy véleményezzék az előterjesztést.
Csontos Máté polgármester nagy odafigyelést kért a kiírással kapcsolatosan, mivel nem
szeretne semmi problémát az Alapszolgáltatási Központnál.
A körjegyző Asszony és Kiss Melinda polgármester Asszony is megnyugtatta, hogy a
pályázati kiírást előre meghatározott módon kell megszerkeszteni és a megfelelő portálon
megjelentetni. A beérkező pályázatok elbírálása viszont már csapat munka, és több körös
feladat lesz. Először is erre a feladatra megalakított bizottság fogja a jelentkezőket
meghallgatni, de a konkrét döntést a két testület együttesen fogja megtenni. Természetesen
a majdani alkalmazási dokumentumokat kell majd úgy megszerkeszteni, hogy az, mindenki
elvárásának megfeleljen.
Ezek után több kérdés nem volt és Jászszentlászló község Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozta:

44/2011.(III.24.) egy. hat. Jászszentlászló
18/2011.(III.24.) egy. hat. Móricgát
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
álláshelyének betöltésére pályázat kiírása
H a t á r o z a t
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei Intézményi
Társulás keretén belül működtetett Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői
álláshelyének betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei pályázatot
hirdetnek az Intézményi Társulás keretén belül működtetett Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői (magasabb vezető)
álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
1. az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakirányú
végzettség
2. szociális szakvizsga vagy a megbízást követő két éven belül annak megszerzése
3. 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott feltételek
A pályázathoz csatolni kell:
–
a pályázó szakmai életrajzát
–
büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt
–
intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel
–
végzettséget igazoló okiratok másolatát
–
pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
kezeléséhez hozzájárul
–
pályázó nyilatkozatát arról, hogy az 1997. évi XXXI. Tv. 15. §-nak (8) bekezdésben
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: intézmény tevékenységi körébe tartozó
(gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, idősek nappali ellátása, házi-segítségnyújtás,
bentlakásos ellátás, falu-és tanyagondnoki szolgálat) szakmai munka irányítása,
koordinálása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény zavartalan
működésének biztosítása.
A megbízás időtartama: 5 év, 2011. július 1.- 2016. június 30.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás KSZK honlapon történő elsődleges
megjelenésétől számított 30. nap
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot írásban, Kiss Melinda polgármesternek kell
benyújtani ( 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.)
A pályázat elbírálásának határideje, rendje: a pályázati határidőt követő 21 napon belül
bizottság hallgatja meg a jelölteket, a döntést a meghallgatást követő együttes képviselőtestületi ülés hozza meg
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Kiss Melinda polgármestertől
(tel: 30/ 811 8438)
Határidő:
2011. június 30.
Felelősök: Kiss Melinda polgármester
Csontos Máté polgármester
Kovács Tímea körjegyző

3. Napirend
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Körjegyző Asszony kérte, hogy amennyiben az írásban kiküldött előterjesztéshez, kérdésük,
javaslatuk van, azt tegyék meg.
Képviselő-testületek tagjai az írásban kiküldött anyagot elfogadták, és a napirendhez
Jászszentlászló község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
Móricgát község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
együttes határozatot hozta:
45/2011.(III. 24.) egy. hat. Jászszentlászló
19/2011.(III. 24.) egy. hat. Móricgát
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratainak módosítása
H a t á r o z a t
1. Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testületei a helyi
önkormányzatokról
szóló‚
többször
módosított
1990. évi LXV. tv. 38. §. (2) bekezdésében, továbbá
39-40. §.-aiban, a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008 .évi CV.tv., valamint az
államháztartásról
szóló,
többször
módosított
1992. évi XXXVIII. tv. 88. §.-ában foglalt felhatalmazás
alapján
figyelemmel
a
többször
módosított
217/1998. (XII. 30.) Korm. számú rendelet költségvetési
szervek
alapítására
és
működésére
vonatkozó
jogszabályi előírásokra a Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratát 2011. január 1-től az alábbiak
szerint módosítják, és egységes szerkezetben kiadják:
A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okirata 3.
pontja az alábbiak szerint módosul:
3. Működési köre: Magyar Köztársaság területe
2. A Képviselő-testületek felhatalmazzák Jászszentlászló
polgármesterét, hogy a működési engedély módosítását
kezdeményezze.
Felelős:
Kiss Melinda polgármester
Határidő:
2011. április 1.
(a módosítást tartalmazó Alapító Okirat teljes szövege a határozat melléklete)
4. Napirend
Szent László
jóváhagyása.

Általános

Iskola

Intézményi

Előterjesztő: Kovács Tímea körjegyző
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Minőségirányítási

programjának

Körjegyző Asszony az írásban kiküldött előterjesztést néhány szóban kívánta csak
összefoglalni. A minőségirányítási program elkészítése, jogszabályi kötelezés, lévén, hogy
az oktatási intézmény magasabb szintű feladatellátását eredményezi. Ahhoz, hogy ez
működhessen az iskolaszéknek, a diákönkormányzatnak véleményezni el, és ezt követően
fogadja el, az alkalmazotti közösség.
Az előkészítő, véleményező szakasz lezárult, most már a testületeken múlik, hogy
elfogadják-e a programot?
Amennyiben egyet értenek az előterjesztéssel, úgy kérte a körjegyző Asszony, hogy azt
határozattal hagyják jóvá.
Képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendhez Jászszentlászló község
Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, Móricgát község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi együttes határozatot hozta:
46/2011.(III. 24.) egy. hat. Jászszentlászló
20/2011.(III. 24.) egy. hat. Móricgát
Szent László Általános Iskola
Intézményi Minőségirányítási
programjának jóváhagyása.
H a t á r o z a t
Jászszentlászló

Községi

Önkormányzat

Képviselő-

testülete és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint fenntartók a Szent László Általános Iskola
határozat mellékletét képező- minőségirányítási programját
jóváhagyják.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dobos László intézményvezető

5. Napirend
Egyebek
Kiss Melinda polgármester Asszony kért szót, és tájékoztatta a képviselő-testületek tagjait,
hogy a Csongrádi Kommunális Hulladékkezelő Zrt-től kapott egy megkeresést, miszerint a
tavaszi lomtalanítás időpontjára kellene ajánlatot tenni, kérni.
Jelen lévő képviselő Asszonyok minél előbbre kérnék, mivel a tavaszi nagytakarítások
esedékesek, és ilyenkor rengeteg feleslegessé váló dolog kikerül.
Polgármester Asszony szerint április közepe, második fele lenne megfelelő időpont.
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő Úr ekkor egy racionális javaslattal állt elő. Húsvét
április 24-25. Előtte héten lesz a nagytakarítások zöme, tehát ekkorra lenne praktikus a
lomtalanítás meghirdetése is.
Képviselők egyet értettek képviselő Úr felvetésével, és ennek értelmében április 19-20-21-re
ütemezték a lomtalanítást. Egyben felkérték Kiss Melinda polgármester Asszonyt, hogy a Zrtvel az időpontot egyeztesse le.

A következőkben néhány dátum hangzott el, amik már konkrét tartalmat kaptak.
Falunap Jászszentlászlón
Horgásztábor
Szüreti felvonulás
Aratónap Móricgáton
Falunap Móricgáton

2011. június 25.
2011. augusztus 10-14.
2011. október 8.
2011. július 9.
2011. augusztus 20.

Kapus Krisztián országgyűlési képviselő Úr is ismertetett egy időpontot, miszerint a móricgáti
katolikus hittanyán augusztus 1-8. között 20. alkalommal táboroztatnak fiatalokat.
Több kérés, kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így Kiss Melinda polgármester
Asszony az együttes Képviselő-testületi ülést berekesztette.
K.m.f.
Kiss Melinda
polgármester

Csontos Máté
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

