JEGYZŐKÖNYV

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. február 26án 13 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
Dr. Hajagos-Tóth Sándor
Tóthné Frank Anikó

polgármester Társulási Tanács elnöke
polgármester Társulási Tanács alelnöke
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Fürdős Ferenc
Alapszolgáltatási Központ vezetője (6. napirend)
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés
határozatképes. Tóth Antal képviselő távolmaradását bejelentette.
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 2014. évi
költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
2. Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
3. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 2015. évi költségvetésének
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
4. Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsági tag választása
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
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5. Szent László Óvoda és Bölcsőde Óvodaszékbe tag delegálása
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András társulási tanács elnöke
6. Egyebek
1. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Társulása

2014.

évi

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 2014. 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:
1/2015. (II. 26.) Társulási Tanács határozat
az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről
szóló 5/2014.(II.04.) társulási határozat módosításáról
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás 2014. évi költségvetéséről
szóló 5/2014.(II.04.) társulási határozat módosításáról a következőket
rendeli el:
1. Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulásának a
Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.04.) társulási határozat
2. pontja helyébe a következő lép:
2. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
2014. évi bevételi és kiadási főösszegét

232.844.000.- Ft-ban

Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét
a finanszírozási bevételek összegét
a működési költségvetési kiadások összegé
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét
állapítja meg.

225.980.000.- Ft-ban
1.769.000.- Ft-ban
5.095.000.- Ft-ban
231.272.000.- Ft-ban
1.572.000.- Ft-ban
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Kiemelt bevételi előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Működési célú támogatások áht-on belülre
b.) Működési bevételek
Kiemelt kiadási előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások
b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó
c.) Dologi kiadások
d.) Egyéb működési célú támogatások
db.) Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre
dc.) Elvonások és befizetések
II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
2.

143.370 e/Ft
82.610 e/Ft

99.020 e/Ft
27.084 e/Ft
103.494 e/Ft
764 e/Ft
910 e/Ft

1.572 e/Ft

A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. 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:
2/2015. (II.26.) határozat
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség
Hat ározat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
2015. évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, melyek
megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV törvény 3. §.(1) bekezdése szerint adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a
költségvetési évet követő három évben.
Felelős:Nagy András társulási tanács elnöke
Határidő: azonnal
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3. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 2015. 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 2015. évi költségvetés megállapításáról 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:
3/2015. (II. 26.) Társulási Tanács határozat
Önkormányzati Társulás 2015. 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
2015.
évi
költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a
költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait.
2.

A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 255.296.000.- Ft-ban

Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét
a működési költségvetési kiadások összegét
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét

247.936.000.- Ft-ban
7.360.000.- Ft-ban
247.936.000.- Ft-ban
7.360.000.- Ft-ban

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

159.758 e/ Ft
88.178 e/Ft
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II. Felhalmozási költségvetés
a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
Kiemelt kiadási előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások
b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó
c.) Dologi kiadások
II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
aa.) Immateriális javak beszerzése
ab.) Informatikai eszközök beszerzése
ac.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
ab.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa
b.) Felújítások
ba.) Ingatlan felújítás - Művelődési Ház fűtésrendszer
bb.) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

7.360 e/Ft

107.764 e/Ft
29.909 e/Ft
110.263 e/Ft

142 e/Ft
94 e/Ft
4.512 e/Ft
1.283 e/Ft
1.046 e/Ft
283 e/Ft

A Társulás működéséhez, fejlesztéséhez a fenntartó önkormányzatok az
alábbiakban járulnak hozzá:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat
161.218 e Ft
Ezen belül:
Társulás működéséhez
1.623 e Ft
- Védőnői szolgálathoz
6.769 e Ft
- Étkeztetéshez
13.521 e Ft
- Közművelődéshez
17.852 e Ft
- Óvoda és Bölcsőde működéshez
67.145 e Ft
- Alapszolg. Kp. Működéshez
54.308 e Ft
Móricgát Községi Önkormányzat
5.400 e Ft
Ezen belül:
-Társulás működéséhez
323 e Ft
- Védőnői szolgálathoz
406 e Ft
- Óvoda működéshez
725 e Ft
- Alapszolg. Kp. Működéshez
3.946 e Ft
4. 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.
5. 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.
6. A Társulás 2015. évi engedélyezett nyitó és záró létszámkeretét a
határozat 2. melléklete tartalmazza.
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7. A határozat előterjesztésében tájékoztató jelleggel az alábbi mérlegek
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
8. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
Társulási megállapodásában foglaltak alapján Jászszentlászló és Móricgát
Községek közigazgatási területére kiterjedő hatállyal állapítja meg a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokért (bölcsőde) fizetendő térítési
díjat. Szabad férőhely kihasználása érdekében más települések lakosai is
igénybe vehetik a szolgáltatást.
9. (1) A társulás által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő
intézményi térítési díjak mértékét az alábbiakban állapítja meg, mely
kiterjed a 8. pontban meghatározott körre.
a.) Bölcsődei gondozási díj
b.) Bölcsődei étkezési térítési díj
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
együttesen 1 napi étkezés
c.) Napköziotthonos Óvoda
tízórai
ebéd
uzsonna
együttesen 1 napi étkezés

0.- Ft
50.- Ft+ÁFA
13.- Ft+ÁFA
200.- Ft+ÁFA
50.- Ft+ÁFA
313.- Ft+ÁFA

50.- Ft+ÁFA
207.- Ft+ÁFA
50.- Ft+ÁFA
307.-Ft+ÁFA

d.) Általános Iskola napközi otthonos és iskolaotthonos ellátás
tízórai
62.- Ft + ÁFA
ebéd
236.- Ft + ÁFA
uzsonna
62.- Ft + ÁFA
Együttes 1 napi étkezés
360.- Ft + ÁFA

e.) Menza
tízórai
ebéd
f.) Csak ebéd
g.) Felnőtt étkeztetés
ebéd- alkalmazottaknak
külső étkezőknek

62.- Ft + ÁFA
236.- Ft + ÁFA
236.- Ft + ÁFA
555.-Ft + ÁFA
598.-Ft + ÁFA
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(2) A szociális étkeztetés keretében fizetendő térítési díjak mértékét a
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1/2014. (I. 20.) önkormányzati
rendelet határozza meg.
10.
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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, melynek
rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni, kivéve a 9. pontot,
mely 2015. május 1-től lép érvénybe.
Felelős:Nagy András társulási tanács elnöke
Határidő: 2015. január 01-től folyamatos
4. Napirendi pont
Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsági tag választása
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya jelzéssel élt, hogy a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának tagja
köztisztviselő. Közös Hivatal köztisztviselőként nem lehet tagja a pénzügyi bizottságnak.
Javasolja Dr. Hajagos-Tóth Sándor társulási tanács-tagot a bizottság tagjának.
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Dr. Hajagos-Tóth Sándor – társulási tanács tagja – elfogadta a jelölést.
Nagy András – társulási tanács elnöke - javasolja a Pénzügyi Bizottság tagja Dr. HajagosTóth Sándor társulási tanács tag legyen.
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:
4/2015. (II. 26.) TT határozat
Pénzügyi Bizottság biztossági tag megválasztása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
Társulási Tanács a Pénzügyi Bizottság bizottsági tagjának
megválasztja.
Dr. Hajagos-Tóth Sándor társulási tanács tagját.
Felelős: Nagy András elnök
Határidő: 2015. március 01-től folyamatos

5. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde Óvodaszékbe tag delegálása
(Szóbeli előterjesztés)

Nagy András – polgármester –. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulása, mint fenntartó a Szent László Óvoda és Bölcsőde Óvodaszékbe egy fő társulási
tanács-tagot delegálhat. Javasolja Tóthné Frank Anikó személyét.
Tóthné Frank Anikó társulási tanács tagja – elfogadta a jelölést.
Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása (fenntartó) a Szent László Óvoda és Bölcsőde Óvodaszékbe
Tóthné Frank Anikó társulási tanács-tagot delegálja.
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:
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5/2015. (II. 26.) TT határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde Óvodaszékbe tag delegálása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
fenntartó a Szent László Óvoda és Bölcsőde Óvodaszékbe
Tóthné Frank Anikó társulási tanács-tagot delegálja
Felelős: Nagy András elnök
Határidő: 2015. február 28. folyamatos

6. Napirendi pont
Egyebek
6/1 Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program mellékletében szereplő
megállapodástok módosítása
Szóbeli előterjesztés
Fürdős Ferenc – Alapszolgáltatási Központ intézményvezető – tájékoztatta a társulási
tanács-tagokat, hogy az Alapszolgáltatási Központ Szakmai programjának mellékletében
szereplő megállapodásokat módosítani szükséges a szociális törvény változása miatt. Az
alábbi mellékletek módosítására kerül sor: Megállapodás étkezés igénybevételéhez,
Megállapodás házi segítségnyújtáshoz, Megállapodás nappali ellátáshoz, Megállapodás
Idősek otthona igénybevételéhez átlagos szintű ellátás esetén. A megállapodás mintákat
kiosztotta a társulási tanács-tagoknak.
Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja, hogy a szakmai program módosítását
hagyja jóvá a társulási tanács. 2015. március 01. napjától a határozat mellékletében szereplő
Megállapodás étkezés igénybevételéhez, Megállapodás házi segítségnyújtáshoz,
Megállapodás nappali ellátáshoz, Megállapodás Idősek otthona igénybevételéhez átlagos
szintű ellátás esetén nyomtatványok alkalmazását.
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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:
6/2014. (II. 26) T.T. határozat
Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának
módosítása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Önkormányzat
Társulása
az
Alapszolgáltatási Központ (Jászszentlászló, Hunyadi u. 2). Szakmai
Programját mellékletét képező
Megállapodás étkezés igénybevételéhez,
Megállapodás házi segítségnyújtáshoz,
Megállapodás nappali ellátáshoz,
Megállapodás Idősek otthona igénybevételéhez átlagos szintű ellátás
esetén
nyomtatványok módosítását jóváhagyja.
Határidő: 2015. március 01. napjától folyamatos
Felelős : Nagy András társulási tanács elnöke
Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási központ intézményvezető

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

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Csontos Máté
Társulási Tanács
alelnöke
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