JEGYZŐKÖNYV

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2016. február 25én 9 30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Csontos Máté
Deli Jánosné
Tóth Antal
Tóthné Frank Anikó

polgármester Társulási Tanács elnöke
polgármester Társulási Tanács alelnöke
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző/munkaszervezet vezetője
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 Községi Önkormányzatok Társulása 2015. évi
költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
2. Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről döntés
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
3. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 2016. évi költségvetésének
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
4. Szent László Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
5. Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
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6. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
7. Szent László Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
8. Szent László Óvoda és Bölcsőde Szervezetei és Működési Szabályzatának
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
9. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
10. Egyebek
1. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2015. évi
költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezet indoklását.
Deli Jánosné – T.T. Pénzügyi Bizottság elnöke – tájékoztatta a társulási tanács tagjait,
hogy a pénzügyi bizottság a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést
véleményezte, Társulási Tanács általi megtárgyalásra alkalmasnak találta.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
4/2016. (II. 25.) T.T. határozat
az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015.(II.26.) társulási határozat módosításáról
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának Társulási
Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban
Áht.) 26. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. §. (3). alapján a Társulás 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) tanácsi határozatának módosításáról az
alábbi határozatot alkotja.
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1. Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulásának a Társulás
2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) társulási határozat 2. pontja
helyébe a következő lép:
2. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
2015. évi bevételi és kiadási főösszegét

286.558.000.- Ft-ban

Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét

240.984.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét

34.987.000.- Ft-ban

a finanszírozási bevételek összegét

10.587.000.-Ft-ban

a működési költségvetési kiadások összegét
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét
a működési költségvetési többlet összegét

249.760.000.- Ft-ban
28.504.000.- Ft-ban
8.294.000.-Ft-ban

állapítja meg.
1.) Kiemelt bevételi előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Működési célú támogatás áht-on belülről
b.) Működési bevételek
c.) Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről

152.171 e/Ft-ban
88.673 e/Ft-ban
140 e/Ft-ban

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről

34.987 e/Ft-ban

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások
b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjc.) Dologi kiadások

108.935 e/Ft-ban
29.994 e/Ft-ban
108.598 e/Ft-ban

d.) Egyéb működési célú kiadások
da.) Általános tartalék

8.294 e/Ft-ban

dc.) Működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülre 2.059 e/Ft-ban
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II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
ac.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

22.027 e/Ft-ban

ad.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

6.056 e/Ft-ban

b.) Felújítások
ba.) Ingatlan felújítás

135 e/Ft-ban

bb.) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

36 e/Ft-ban

állapítja meg.
2. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
3. A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.
2. Napirendi pont
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. A társulás nem tervez olyan fejlesztési
célokat, melyek megvalósításához adósságot kellene felvállalni.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
5/2016. (II.25.)T.T. határozat
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét „e Ft-ban” az
alábbiak szerint fogadja el a 2017-2019. költségvetési évekre:

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
három évben
2017. év
2018. év
2019. év

Helyi és települési adóból származó
bevétel
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből
és
hasznosításából származó bevétel
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Osztalék,
koncessziós
díj
és
hozambevétel
Tárgyi eszköz és immateriális jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással
illetve
garanciavállalással
kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50 %-a
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás
napjától a beváltás napjáig, és annak
a váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó
értéke
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő
megkötése – ideértve a valódi
penziós és óvadéki repóügyleteket is
– a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább 365
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként
és
Államadósság kezelő Központ Zrtnél elhelyezett fedezeti betétek és
azok összege
Előző
év(ek)ben
keletkezett
tárgyévet
terhelő
fizetési
kötelezettség
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés

0
0

0
0

0
0

0

0

0
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napjáig,
és
annak
aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás
napjától a beváltás napjáig, és annak
a váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó
értéke
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő
megkötése – ideértve a valódi
penziós és óvadéki repóügyleteket is
– a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább 365
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként
és
Államadósság kezelő Központ Zrtnél elhelyezett fedezeti betétek és
azok összege
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Saját bevételek 50 %-a csökkentve
az összes fizetési kötelezettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felelős: Nagy András Társulási Tanács Elnöke
Határidő: folyamatos
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3. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2016. évi
költségvetésének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezet indoklását.
Deli Jánosné – T. T. Pénzügyi Bizottság elnöke – tájékoztatta a társulási tanács tagjait,
hogy a pénzügyi bizottság a 2016. évi költségvetés megállapításáról szóló előterjesztést
véleményezte, Társulási Tanács általi megtárgyalásra alkalmasnak találta, és javasolja
jóváhagyását.
Tóthné Frank Anikó – társulási tanács tag – a Szent László Óvoda és Bölcsőde
intézménynél a szülők részéről érkezett az a felvetés, hogy az óvoda udvarát be kellene
füvesíteni. Az intézmény fenntartójaként a Társulási Tanács támogatását kéri. Felmérték a
költségeket, 200 e Ft kell a terület befüvesítéséhez.
Nagy András – társulási tanács elnöke – képviselő asszony felvetésére válaszolva
elmondta, hogy a 2016. évi költségvetési egyeztetések után intézményvezető asszony vetette
fel az udvar telepítés kérdését. A költségvetésében szerepel annyi tartalék, hogy maximum
250 e Ft költséget még tudnak vállalni. Felkért egy szakembert, aki felmérte az udvar
füvesítésének költségeit. Álláspontja szerint gyepszőnyeg javasolt, mert a vetett fű nem tud
megerősödni, ha a gyerekek rajta játszanak. Az óvoda udvara azonban nem olyan nagy,
hogy hetekre le tudnák zárni. Egyébként is azt javasolja, hogy először 100 négyzetméter
területet füvesítsenek be, ebből látszani fog, hogy mennyire bírja a fűtakaró. Tervek szerint
2016-2017 évben építkezések lesznek, új épületszárny építését tervezik, ezért sem támogatja
most azt, hogy az egész udvart befüvesítsék.
Csontos Máté – társulási tanács alelnöke – ha az intézmény költségvetése lehetővé teszi a
füvesítést, akkor erről nem is kell a fenntartónak döntenie.
Tóthné Frank Anikó – társulási tanács tag – a szülők számára fontos, hogy a fenntartó
támogassa ezt a kérdést.
Deli Jánosné – társulási tanács tag – nem tartozik a költségvetéshez szorosan az óvodai
gyógytestnevelés kérdése, de felvetette, hogy bizonyos heteken - az óvoda után - 16 óra után
kezdődik meg a gyógytestnevelés. Ez azért nagyon kellemetlen a móricgáti szülőknek, mert
nem viszi haza a busz a gyereket, és saját gépkocsival kell a szülőnek bejönni a
gyermekéért. Kérte egyeztessenek ebben a kérdésben az intézmény vezetőjével.
Nagy András – társulási tanács elnöke – Fenntartóként egyeztet az intézmény vezetőjével
a
gyógytestnevelés
kérdésében.
Javasolja
Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá.
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
6/2016. (II. 25.) T. T. határozat
Önkormányzati Társulás 2016. évi
költségvetésének jóváhagyása

Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. Ezen határozat
állapítja meg Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzatok
Társulása
2016.
évi
költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a
költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait.
2. A határozat hatálya kiterjed a Szent László Alapszolgáltatási Központra és a
Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményekre.
3. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
2016. évi bevételi és kiadási főösszegét

246.721.000.- Ft-ban

Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét

240.885.000.- Ft-ban

a működési költségvetési kiadások összegét

244.885.000.- Ft-ban

a működési költségvetési hiány összegét

4.000.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési bevételek összegét

1.836.000.- Ft-ban

a felhalmozási költségvetési kiadások összegé

1.836.000.- Ft-ban

állapítja meg.
1.) Kiemelt bevételi előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Működési célú támogatások áht-on belülről
b.) Működési bevételek

159.123 e/ Ft
81.762 e/Ft

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

1.836 e/Ft
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III. Finanszírozási bevételek
a.) Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4.000 e/Ft

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások

113.420 e/Ft

b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó

31.296 e/Ft

c.) Dologi kiadások

100.169 e/Ft

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
aa.) Informatikai eszközök beszerzése

233 e/Ft

ab.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1.213 e/Ft

ac.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

390 e/Ft

4. A Társulási Tanács a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Működési költségvetés hiánya

4.000.000.- Ft

- Belső finanszírozás
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4.000.000.- Ft

5. A Társulás működéséhez, fejlesztéséhez a fenntartó önkormányzatok az
alábbiakban járulnak hozzá:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat

156.890 e Ft

Ezen belül:
- Társulás működéséhez

1.040 e Ft

- Védőnői szolgálathoz

6.885 e Ft

- Étkeztetéshez

22.582 e Ft

- Óvoda és Bölcsőde működéséhez

67.806 e Ft

- Alapszolg. Kp. működéséhez

58.577 e Ft

Móricgát Községi Önkormányzat

4.069 e Ft

Ezen belül:
- Társulás működéséhez

205 e Ft

- Védőnői szolgálathoz

399 e Ft

- Étkeztetéshez

144 e Ft
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- Óvoda működéshez
- Alapszolg. Kp. működéshez

464 e Ft
2.857 e Ft

6. A Társulás költségvetése nem tartalmaz előirányzatot többéves kihatással járó
feladatra; nincs elkülönítetten, uniós támogatással megvalósuló projektje, nem
rendelkezik hitelállománnyal, nincs adósságot keletkeztető ügylete és
kezességvállalásokból származó finanszírozási célú pénzügyi művelete.
7. A Társulás költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak főösszegét
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami
feladatok szerinti bontásban a határozat 1. melléklete tartalmazza.
8. A Társulás 2016. évi engedélyezett nyitó és záró létszámkeretét a határozat 2.
melléklete tartalmazza.
9. A határozat előterjesztésében tájékoztató jelleggel az alábbi kimutatások
szerepelnek:
a.) Közvetett támogatások,
b.) A Társulás összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
c.) Előirányzat felhasználási ütemterv
d.) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási
előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
e.) A költségvetési évet követő 3 év tervezett saját bevételei
10. (1) Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa
hozzájárul, hogy a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
által fenntartott gyermekintézményekben a fizetendő térítési díj a Jászszentlászló
Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében kerüljön
meghatározásra.
(2) A szociális étkeztetés keretében fizetendő térítési díjak mértékét a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2015. (IV.24. önkormányzati rendelet
határozza meg.
11. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési
határozat módosítása. A társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain
belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására
jogosult személy – a társulási tanács elnöke - jogosult.
12.
Év közben a Társulási Tanács a társulási tanács elnökének
előterjesztése alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról
félévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – december 31-i
hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról.
13. A Társulás a fenntartóktól kapott támogatást az önállóan működő
költségvetési szervek részére havonta tovább utalja - a MÁK Bács-Kiskun
Megyei Igazgatósága által leközölt nettófinanszírozási elszámolást követően legkésőbb a hónap utolsó napjáig.
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14. A Társulási Tanács az előre nem tervezett, ténylegesen realizálódott bevételi
források feletti rendelkezési jogot – 1.000.000.- forint értékhatárig – a társulási
tanács elnökére ruházza. Döntéséről köteles tájékoztatni a Társulási Tanácsot a
soron következő ülésén. Amennyiben ezen értékhatár felett folyik be nem
tervezett bevétel arról a Társulási Tanács rendelkezik. Az előre nem tervezett
bevételek esetében nem lehet figyelembe venni a tervezési hiányosság miatt nem
szerepeltetett, már meglévő megállapodás, szerződés, adás-vételből származó
bevételeket.
15. A Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a működési
kiadások előirányzatai között 1.000.000.- Ft eseti értékhatárig átcsoportosíthat.
Döntéséről köteles a Társulási Tanácsot a soron következő Társulási ülésen
tájékoztatni.
16. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit
2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
4. Napirendi pont
Szent László Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. Az Alapszolgáltatási Központ Alapító
Okiratának módosítása a kormányzati funkciók változása miatt szükséges.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
7/2016. (I. 6.) T.T határozat
Szent László Alapszolgáltatási Központ
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a Szent László Alapszolgáltatási
Központ alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja,
és jóváhagyja jelen normatív határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása felkéri a
jegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az
alapdokumentumokon történő átvezetéséről, illetve a költségvetési szervek
módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8
napon belül történő továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a
Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási
Irodája részére.
Felelős: Nagy András társulási tanács elnöke
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2016. március 4.
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5. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. A Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosítása a kormányzati funkciók módosítása miatt szükséges. A módosító
okirat bemutatja a módosítások pontos megjelölését.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:

8/2016. (II. 25.) T.T. határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása a
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a Szent
László Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát jelen határozat 1. sz.
melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen normatív határozat
2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása felkéri a
jegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az
alapdokumentumokon történő átvezetéséről, illetve a költségvetési
szervek módosító okiratának és egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának 8 napon belül történő továbbításáról a törzsadattári
nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatóság Államháztartási Irodája részére.
Felelős: Nagy András társulási tanács elnöke
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2016. március 4.
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6. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. Javasolja a Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló határozat jóváhagyását. .
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
9/2016. (II. 25.)T.T. határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat
melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt formában
jóváhagyja.
Felelős: Nagy András Társulási Tanács elnöke
Határidő: Azonnal
7. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. Javasolja a Szent László Óvoda és Bölcsőde
Pedagógiai Programjának jóváhagyását, egyetért az abban foglaltakkal.
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
10/2016. (II.25.) TT. határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde
Pedagógiai Programjának véleményezése
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1)
bekezdése alapján a Szent László Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai
Programjával - mely a határozat mellékletét képezi - egyetért.
Felelős: Nagy András társulás elnöke
Csuri Ferencné intézményvezető
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde Szervezetei és Működési Szabályzatának
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
11/2016. (II.25.) TT. határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezése
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4)
bekezdése alapján a Szent László Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és
Működési Szabályzatával - mely a határozat mellékletét képezi egyetért.
Felelős: Nagy András társulás elnöke
Csuri Ferencné intézményvezető
Határidő: azonnal
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9. Napirendi pont
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette a Társulási Tanács tagjaival az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
12/2016. (II.25.) TT. határozat
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Határozat
1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (2)
bekezdés b) pontja és a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési
intézmények
névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése
alapján az óvodai beiratkozás időpontját
2016. április 12. ( kedd)
2016. április 13. (szerda)

8.00-17.00 óráig
8.00-17.00 óráig

határozza meg.
2. A Társulási Tanács megbízza a Társulás elnökét és a Szent
László Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy az óvodai
beiratkozásról szóló határozati mellékletét képező közleményt a
helyben szokásos módon – óvoda, óvoda honlap, önkormányzati
honlapok, önkormányzati hirdetőtáblák – tegye közzé.
Felelős: Nagy András társulás elnöke
Csúri Ferencné intézményvezető
Határidő: azonnal
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10. Napirendi pont
Egyebek
Nagy András – polgármester – Javasolja, a Társulási Tanács értékesítésre jelölje ki az
OPEL Combo típusú, GMA 518 forgalmi rendszámú gépkocsit. Az EMVA pályázat
keretében egy új OPEL Vivaro gépjármű beszerzése történt 2015. évben, ezért az OPEL
Combo feleslegessé vált, fenntartása felesleges költség. Javasolja, Társulási Tanács
hatalmazza fel a társulási tanács elnökét, hogy az értékesítés érdekében a szükséges
lépéseket tegye meg..
Jászszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
13/2016. (IV. 23.) T.T. határozat
OPEL Combó Személygépkocsi
értékesítése
Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jászszentlászló Önkormányzat tulajdonában lévő OPEL Combo
típusú személygépkocsit értékesítésre kijelöli.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy értékesítés
tárgyában a szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2016. július 31.
Nagy András Társulási Tanács elnöke mivel több hozzászólás nem volt, az ülést
berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Valentovics Beáta
munkaszervezet vezetője
jegyző
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