JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. október 30-án
14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Csontos Máté

polgármester Társulási Tanács elnöke
polgármester Társulási Tanács alelnöke

Deli Jánosné
Seres János
Tóth Antal
Tóthné Frank Anikó

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

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 – 6 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja el:
1. Szent László Óvoda és Bölcsőde magasabb
vezetői megbízatása
(Szóbeli előterjesztés)

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

2. Szent László Óvoda és Bölcsőde intézménynél
alkalmazott pedagógus pótlékok meghatározása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

3. Szent László Óvoda és Bölcsőde SZMSZ, házirend, munkaidő
beosztás elfogadása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

4. Alapszolgáltatási Központ SZMSZ, házirend elfogadása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

5. Egyebek
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1. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény magasabb vezetői megbízatása
Nagy András – Társulási Tanács elnöke –Az intézményvezetői megbízás a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés aa) pontja szerint
magasabb vezetői megbízásnak minősül, amely a (2) bekezdés alapján 5 évre adható.
A magasabb vezetői feladatok ellátására történő megbízásra vonatkozó pályázat kiírásával
kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket az Nkt., a Kjt., illetve a végrehajtásáról
rendelkező Korm. rendelet tartalmazza.
A Nkt. 67. §. (7) bekezdése alapján az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat
útján történik. A Korm. rendelet 5. §. (3) bekezdése alapján az intézményvezetői pályázati
eljárás előkészítésével összefüggő előkészítő feladatokat - ide nem értve a pályázati
feltételek meghatározását - a nevelési-oktatási intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője,
a fővárosi főjegyző, a központ, más fenntartó esetén a megbízási jogkör gyakorlójának
megbízottja vagy az állami intézményfenntartó központ (a továbbiakban: pályáztató) látja el.
A Nkt. 67. § (6) bekezdésében többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat,
aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői
megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv (tov: személyügyi központ) internetes oldalán
(www.nki.gov.hu), kell közzétenni, valamint a fenntartó önkormányzat székhelyén helyben
szokásos módon is közzé kell tenni, így Jászszentlászló község honlapján. Javaslom továbbá
a Kunsági Hírlapban is megjelentetni.
A Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés alapján az intézményvezetői magasabb vezetői
megbízásra irányuló pályázati felhívást közzé kell tenni az Oktatási és Kulturális Közlönyben.
Az Oktatási és Kulturális Közlönykiadó tájékoztatása alapján minden hónap 15. és 30. napján
van zárás, a pályázati felhívás megjelentetése normál esetben ingyenesen történik, amelynek
átfutási ideje a zárástól számított 4-5 hét. Lehetőség van sürgős megjelentetést is kérni, ebben
az esetben a zárástól számított 2-3 hét a megjelenési határidő, azonban bruttó 19.200,-Ft/oldal
díjat kellene fizetni.
A pályázati kiírás a testületi határozathozatalt követően kerül megküldésre a kiadó részére és
a www.nki.gov.hu oldali megjelenést követő 30 nap a pályázatok benyújtásának határideje,
továbbá kb. egy hónap időt vesz igénybe a szükséges szervezetek véleményének beszerzése.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat
1.) Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás elfogadja a Szent László
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó, a határozat 3. sz.
mellékletét képező pályázati felhívást.
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2.) Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása felkérik a jegyzőt a
pályázati felhívás Oktatási és Kulturális Közlönyben, a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.nki.gov.hu) Jászszentlászló község internetes
honlapján valamint a Kunsági hírlapban történő közzétételre.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta
7/2013. (X.30.) határozat
Intézményvezetői pályázat kiírása
Határozat
1.) Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás
elfogadja a Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
feladatainak ellátására vonatkozó, a határozat 1. sz. mellékletét
képező pályázati felhívást.
2.)
Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzatok
Társulása felkérik a jegyzőt a pályázati felhívás Oktatási és
Kulturális Közlönyben, a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.nki.gov.hu)
Jászszentlászló község internetes honlapján valamint a Kunsági
hírlapban történő közzétételre.
Felelős: Nagy András társulás elnöke
Határidő: értelemszerűen

2. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde intézménynél alkalmazott pedagógus
pótlékok meghatározása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Az írásos előterjesztés anyaga tartalmazza a
jogszabály szerint kötelezően megadandó pótlékok mértékét. Javasolja a Társulási Tanács
részére, hogy az előterjesztés szerinti határozat-tervezet alapján a pótlékok mértékét a
jogszabály alapján előírt minimum értéken határozzák meg.
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:

8/2013. (X. 30.) határozat
Köznevelési intézményben alkalmazott
pótlékok mértéke

Határozat
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási
Tanácsa a Társulás által fenntartott köznevelési intézményben a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 8. melléklete
szerint 2013. szeptember 01. hatállyal a pótlékokat az alábbiak
szerint állapítja meg és finanszírozza.
Pótlék megnevezése
intézményvezetői
intézményvezetőhelyettesi
munkaközösségvezetői

Pótlék mértéke
az illetmény
százalékában
40
20

Pótlék mértéke
(Ft/hó)

5

7732

61.858
30.929

Határidő: Azonnal
Felelős: Társulási Tanács elnöke

3. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde SZMSZ, házirend, munkaidő beosztás
elfogadása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – az írásos előterjesztés alapján megismerhették a
Társulási Tanács tagjai a Szent László Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatát. Javasolja, hogy az elterjesztés szerinti formában és tartalommal a társulási
tanács fogadja el.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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9/2013. (X. 30.) határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzat jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló Móricgát Községek Önkormányzati Társulása a
Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény - jegyzőkönyv
mellékletében szereplő - Szervezeti és Működési Szabályzatát
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős : Nagy András társulási tanács elnöke
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – az írásos előterjesztés alapján megismerhették a
Társulási Tanács tagjai a Szent László Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programját. Javasolja,
hogy az elterjesztés szerinti formában és tartalommal a társulási tanács fogadja el.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:

10/2013. (X. 30.) határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Program
jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló Móricgát Községek Önkormányzati Társulása a
Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény - jegyzőkönyv
mellékletében szereplő – Pedagógiai Programját jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős : Nagy András társulási tanács elnöke
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4. Napirendi pont
Alapszolgáltatási Központ SZMSZ, házirend elfogadása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – az írásos előterjesztés alapján megismerhették a
Társulási Tanács tagjai az Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programját. Javasolja, hogy az
elterjesztés szerinti formában és tartalommal a társulási tanács fogadja el.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
11/2013. (X. 30.) határozat
Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának
jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló Móricgát Községek Önkormányzati Társulása
Alapszolgáltatási Központ intézmény - jegyzőkönyv mellékletében
szereplő – Szakmai Programját jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős : Nagy András társulási tanács elnöke
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – az írásos előterjesztés alapján megismerhették a
Társulási Tanács tagjai az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Javasolja, hogy az elterjesztés szerinti formában és tartalommal a társulási tanács fogadja el.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
12/2013. (X. 30.) határozat
Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzat jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló Móricgát Községek Önkormányzati Társulása
Alapszolgáltatási Központ intézmény - jegyzőkönyv mellékletében
szereplő - Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős : Nagy András társulási tanács elnöke
6

Nagy András – Társulási Tanács elnöke – az írásos előterjesztés alapján megismerhették a
Társulási Tanács tagjai az Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthona Házirendjét. Javasolja,
hogy az elterjesztés szerinti formában és tartalommal a társulási tanács fogadja el.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
13/2013. (X. 30.) határozat
Alapszolgáltatási Központ Idősek Otthona Házirendjének
jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló Móricgát Községek Önkormányzati Társulása
Alapszolgáltatási Központ intézmény - jegyzőkönyv mellékletében
szereplő – Idősek Otthona Házirendjének jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős : Nagy András társulási tanács elnöke

5. Napirendi pont
Egyebek.
Nagy András – társulási tanács elnöke - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a
meghívó összeállítását követően vált világossá, hogy az Önkormányzati Társulás háromnegyedév éves gazdálkodási időszakról beszámolót kell készítsen. Kiosztásra került az anyag,
melyből a képviselők megismerhették a pénzügyi helyzetet.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő tartalommal és formában Jászszentlászló
Móricgát Községek Önkormányzati Társulása 2013. évi ¾ éves pénzügyi teljesítéséről készült
beszámoló elfogadását.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:

7

14/2013. (X.30.) számú határozat
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulása 2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról
szóló beszámoló jóváhagyása

H a t á r o z a t
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzat Társulása
Társulási tanácsa
mindenben egyet értőleg jóváhagyja a
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Nagy András Társulási Tanács elnöke
Csontos Máté Társulási Tanács alelnöke
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi
költségvetési koncepciójának elfogadása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András - társulási tanács elnöke: - tájékoztatta a képviselőket, hogy tekintettel arra,
hogy a Társulás jogi személlyé alakult, ezért a 2014. évi gazdálkodás előkészítésének feltétel
a költségvetési koncepció elfogadása. Az írásos anyag kiosztásra került.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő tartalommal és formában Jászszentlászló
Móricgát Községek Önkormányzati Társulása 2014. évi költségvetési koncepcióját
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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15/2013. (X.30.) számú határozat
2014. évi költségvetési koncepció
jóváhagyása
Határozat

A Jászszentlászló Móricgát Községek Önkormányzati Társulása
Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló
előterjesztést megtárgyalta, azt egészében és részleteiben elfogadja
azzal, hogy a 2014. évi költségvetés összeállítása során a bevételi és
kiadási előirányzatok egyensúlyának megteremtése érdekében a
tervező munkában alapelvként az alábbiak érvényesüljenek:
(1) Az intézményi működési bevételeket minimum az előző évi
tényleges teljesítés szintjén számításba kell venni. Indokolt esetben
lehet az előző évinél alacsonyabb mértékű – tekintettel a bérleti
szerződésre -, a tervezés megalapozottsága elvének érvényre jutása
érdekében.
(2) Az év közben elért többletbevételek felhasználásnak részletes
szabályai a következő évi költségvetési határozatban kerülnek
meghatározásra.
(3) A kiadások a 2013. évi eredeti előirányzatból kiindulva az
évközi szerkezeti változások (nem egyszeri jellegű növekedések,
illetve csökkenések) szintre hozásával tervezhetők, figyelemmel az
önkormányzati határozatokra, költségvetési határozat évközi
módosításaira, törvényi változásokra értve ezalatt az alábbiakat is:
~ a törvény szerint kötelező egyszeri juttatások (jubileumi jutalom,
stb.) az adott évi költségvetésben továbbra is tervezhetők.
(4) A meglévő szerződéses kötelezettségek tervezése elsődleges a
2014. évi költségvetés összeállításánál.
(5) A Társulás által irányított költségvetési szervek a 2013. évi
soros előrelépések szintre hozását és a 2014. évi soros bérfejlesztést
tervezhetik.
(6) A Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervnél
tervezhető a közalkalmazottak részére a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése
szerinti személyi ösztönzést szolgáló kereset kiegészítés, melynek
mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg.
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(7) A Társulás által felügyelt költségvetési szervnél a dologi
kiadások előirányzata csak az energiahordozókkal kapcsolatos
egységárváltozások, törvényi szabályozás módosulása, valamint a
többletfeladatok kiadásaiból eredően növekedhet.
(8) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos részletszabályok a
2014. évi költségvetési határozatban kerülnek rögzítésre.
Felelős: Nagy András Társulási Tanács elnöke
Határidő: 2013.október 31.
2014. február 15. a költségvetési tervjavaslat

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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