JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. szeptember 25-én 13
órai kezdettel megtartott üléséről.
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Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Csontos Máté

polgármester
polgármester

Deli Jánosné
Seres János
Tóthné Frank Anikó

képviselő
képviselő
képviselő

Részvétel 83 %-os.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés határozatképes.
Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását.
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – 5 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja el:
1. Jászszentlászló Móricgát Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása
(Írásos előterjesztés)
2. Egyebek

1. Napirendi pont
Jászszentlászló Móricgát Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetésének
módosítása
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – A meghívó mellékleteként a Társulási Tanács tagjai
megkapták az írásos előterjesztés anyagát.
A módosítás elsősorban abból adódik, hogy megszűnt az ÁMK intézmény és létrejött a Szent László
Óvoda és Bölcsőde. A többi tevékenység – konyha, művelődési ház, közösségi ház – bekerült az
önkormányzat költségvetésébe. Emiatt kell a költségvetést módosítani. A Társulási Tanács tagjaihoz
fordult, hogy kérdés, hozzászólás van-e?
Mivel kérdése és hozzászólása nem volt a Társulási Tanács tagjainak az írásos előterjesztés
anyagához, ezért szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzat Társulási Tanácsa az írásos előterjesztésnek
megfelelő formában és tartalommal jóváhagyja a Jászszentlászló Móricgát Önkormányzati Társulás
2013. évi költségvetésének módosítását.
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
6/2013. (IX. 25.) határozat
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat
Társulása 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának Tanácsa a JászszentlászlóMóricgát Községi Önkormányzatok Társulása létrehozásáról szóló Megállapodásban foglaltak
szerint az Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1.1 Szent László ÁMK Napközi otthonos Óvoda
Költségvetési főösszege:

41.678.000.-Ft

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

18.069.000.-Ft
4.017.000.-Ft
18.628.000.-Ft
964.000.- Ft

Intézményfinanszírozás

19.239.000.-Ft

Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

1.209.878.-Ft

Engedélyezett létszámkeret:

15,75 fő

1.2 Szent László ÁMK Gyermekélelmezési konyha intézményegység
Költségvetési főösszege:

34.633.000.-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- intézményi ellátási díjak

22.402.000.-Ft

Kiadási előirányzatok főösszege:

34.633.000.-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások

9.886.000.-Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

2.201.000.-Ft

- dologi kiadások
- beruházás
Intézményfinanszírozás

22.400.000.-Ft
146.000.- Ft
12.231.000.-Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
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pénzeszköz átadás éves előirányzata:

1 723 254.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

10 fő

záró létszám
2.

10 fő

Alapszolgáltatási Központ
Költségvetési főösszege:

75.824.000.-Ft

Bevételi előirányzatok
Működési bevétel
- egyéb saját működési bevétel

27.372.000.-Ft

- intézményfinanszírozás

45.945.000.-Ft

- előző évi pénzmaradvány
Kiadási előirányzatok főösszege:

2.507.000.-Ft
75.824.000,-Ft

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

29.507.000,-Ft
7.656.000,-Ft
36.682.000,-Ft

Felhalmozási kiadások
- Beruházás

175.000.-Ft

Finanszírozási kiadások
- általános tartalék

1.804.000.- Ft

Móricgát Községi önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

3.

2.832.450.-Ft

Nyitó létszámkeret

15 fő

Záró létszámkeret

15 fő

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

4.570.000.-Ft

2.912.000.-Ft
802.000.-Ft
856.000.-Ft
1,25 fő
1,25 fő
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4. Élelmezési tevékenység
Költségvetési főösszege:

20.878.000.-Ft

ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatok:
- intézményi ellátási díjak

15.047.000.-Ft

Kiadási előirányzat főösszege
ezen belül a kiemelt előirányzatok:
- személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok1.281.000.- Ft
- dologi kiadások

20.878.000.- Ft
3.639.000.- Ft
15.958.000.- Ft

Intézményfinanszírozás

5.831.000.-Ft

Móricgáti Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

1 723 254.-Ft

Engedélyezett létszámkeret: nyitó létszám

10 fő

záró létszám

10 fő

5. Szent László Óvoda és Bölcsőde Napköziotthonos Óvoda
Költségvetési főösszege:

16.915.000.-Ft

ezen belül a kiemelt előirányzatok:
-

személyi juttatások

-

munkaadókat terhelő járulékok

3.112.000.-Ft

-

dologi kiadások

3.028.000.-Ft

10.775.000.-Ft

Intézményfinanszírozás
Móricgát Községi Önkormányzatot terhelő működési célú
pénzeszköz átadás éves előirányzata:

7.757.000.-Ft
1.209.878.-Ft

Engedélyezett létszámkeret:
Határidők:

2013. december 31-ig folyamatosan
2013. évi zárszámadási beszámolót
elfogadó együttes ülés.

Felelősök:

Nagy András
polgármester
Csontos Máté
polgármester
Récziné Kovács Zsuzsanna Alapszolg. Kp. vezető
Csúri Ferencné
óvodavezető

15,75 fő
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2. Napirendi pont
Egyebek

Nagy András – polgármester – Tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy a Köznevelési törvény
május hónap óta folyamatosan változik. Most szeptember derekára vonalazódtak ki a körülmények,
melynek alapján az Óvoda intézmény esetében a fenntartó, működtető a Társulási Tanács, ennek
alapján a Társulási Tanács lesz a munkáltatója az óvodai alkalmazottaknak. Kérte a Társulási Tanács
tagokat, hogy október hónap folyamán, majd jöjjenek össze, hogy egyeztetni tudjanak az intézmény
gazdasági, személyi, dologi kiadásainak tervezésére vonatkozóan, hogy az Intézmény költségvetési
lehetőségeit átnézzék. Reményei szerint október 10 -15 között már kirajzolódik a bérek kérdése is,
hiszen jelenleg még kérdések vannak a pótlékok megállapítását, számítását illetően. Tájékoztatta a
Tanács tagokat, hogy feszültség rajzolódik ki az intézményen belül is, hiszen az óvodában működik
bölcsődei csoport, amelyben óvónő gondozza a gyermekeket, és komoly szakmai munkát fejt ki. A
Bölcsőde azonban a Szociális törvény hatálya alá tartozik, ennek alapján a pedagógus bérrendezés az
ott dolgozó óvónőre nem terjed ki. A helyzetet kezelni kell, mert jelenleg a bölcsődében dolgozó
óvónő a törvényi változások miatt 3.000.-Forinttal kevesebbet visz haza havonta, míg az óvoda
pedagógusok akár 50 – 60 – 70 ezer forinttal is többet keresnek szeptember 01-től. Azon reményének
adott hangot, hogy ezt a kérdést központilag fogják kezelni, az lenne a legszerencsésebb megoldás.
Tóthné Frank Anikó – Társulási Tanács tagja – sajnálatának adott hangot, hogy a szociális ágazat
ilyen mostoha helyzetben van. Kérdése arra irányult, hogy esetleg az Önkormányzatnak van-e
lehetősége, hogy kompenzálja a bölcsődében dolgozó óvoda pedagógust. Az ott dolgozó óvónő
szívvel-lélekkel végzi a munkáját.
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – természetesen van lehetőség, ha van rá anyagi fedezet.
Arra azonban felhívta a Tanács tagjainak figyelmét, hogy még az sem tisztázott, hogy a
megnövekedett bérek finanszírozására lesz-e központi forrás. Még nem látja, hogy pótigény
benyújtására lesz-e lehetőség, azonban az Önkormányzatnak havonta 1.100.000.-Ft plusz kiadást
jelent.
Seres János –Társulási Tanács tagja – azon véleményének adott hangot, hogy erre központilag
fognak megoldást találni. Aki bölcsődében dolgozik, annak nagyon komoly feladata van, azt nem
irigyli.
Nagy András – Társulási Tanács elnöke - szintén reméli, hogy központilag rendezik a kérdést, az
Önkormányzat várakozó állásponton van.

Nagy András Társulási Tanács elnöke mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Csontos Máté
Társulási Tanács
alelnöke
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