JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2015. november
26-án 15 00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Deli Jánosné
Tóthné Frank Anikó
Tóth Antal

polgármester Társulási Tanács elnöke
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Fürdős Ferenc
Alapszolgáltatási Központ intézményvezető
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés
határozatképes, 4 fő megjelent. Csontos Máté Társulási Tanács alelnöke, Dr. Hajagos-Tóth
Sándor tag akadályoztatás miatt nem tud részt venni az ülésen. Külön tisztelettel köszöntötte
Valentovics Beáta jegyzőt, valamint Fürdős Ferencet az Alapszolgáltatási Központ
vezetőjét.
Javasolja az ülés napirendjének a meghívón szereplő napirendi pontok elfogadását.
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa – 4 igen szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1. 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Valentovics Beáta jegyző
2. Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása
2016. évi munkatervének jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Nagy András Tárulási Tanács elnöke
3. Alapszolgáltatási Központ Működési Engedélyének módosítása
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Nagy András Társulási Tanács elnöke
4. Egyebek
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1. Napirendi pont
2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
(írásos előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – felszólalásában elmondta, hogy az előterjesztés
anyagát valamennyi tanácstag kézhez kapta.
Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában a Társulás
2016. évi belső ellenőrzési tervét.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
21 /2015. (XI. 26.) T.T. határozat
2016. évi belső ellenőrzési terv
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási
Tanácsa a határozat mellékletében szereplő 2016. évi ellenőrzési
tervet elfogadja.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: folyamatos
2. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása
2016. évi munkatervének jóváhagyása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés
szerinti tartalommal és formában a Társulás 2016. évi munkatervéről szóló előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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22 /2015. (XI. 26.) T.T. határozat
Társulás 2016. évi munkatervének jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása 2016.
évi munkatervét - a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján - az
alábbiak szerint határozza meg:
Általános napirendek

Február
1.
2.

A 2016. évi költségvetés elfogadása
A 2015. évi költségvetés módosítása
Március

1.

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározás
Április

1.
2.

Beszámoló a Társulási Tanács 2015. évi költségvetésének
teljesítéséről (Zárszámadás)
A 2016. évi költségvetés módosítása
Május

1.
2.

Május 31-ig a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról
szóló beszámoló
Alapszolgáltatási Központ beszámolója
Június

1.

A 2016. évi költségvetés módosítása
Szeptember

1.
2.

Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
A 2016. évi költségvetés módosítása
December

1.
2.

A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
A 2017. évi munkaterv elfogadása

Felelős: Nagy András társulás elnöke
Határidő: folyamatos
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3. Napirendi pont
Alapszolgáltatási Központ Működési Engedélyének módosítása
(Írásos előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása következtében van szükség a Működési
Engedély módosítására, erről az előterjesztés teljes egészében tájékoztatást nyújt.
Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában az
Alapszolgáltatási Központ Működési Engedélyének módosításáról szóló előterjesztést.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
23 /2015. (XI. 26.) T.T. határozat
Alapszolgáltatási Központ Működési
Engedélyének módosítása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
kezdeményezi a Alapszolgáltatási Központ működési engedély
módosítását , egyúttal felkéri a Társulás Elnökét a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Nagy András társulás elnöke
Határidő: 2015. november 30.
4. Napirendi pont
Egyebek
4/1 Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program módosítása
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – az Alapszolgáltatási Központ Szakmai
Programját módosítani szükséges. Átadta a szót Fürdős Ferenc intézményvezetőnek.
Fürdős Ferenc – Alapszolgáltatási Központ intézményvezető – tájékoztatta a társulási
tanács tagokat, hogy az Alapszolgáltatási Központ Szakmai programjának módosítása
szükséges jogszabályi változások miatt. A szakmai program teljes anyaga átdolgozásra
került, melyet kiosztott a társulási tanács tagok között, hogy át tudják tanulmányozni. A
program mellékletében szerepelnek a megállapodások, az intézmény bevételeinek és
kiadásainak tárgyévi alakulásáról készült beszámoló, házirendek.
Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja, hogy a társulási tanács. 2016. január
01. napjától a Szent László Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programját – mellékletekkel
együtt - hagyja jóvá a kiosztott előterjesztés szerinti tartalommal és formában.
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
24/2015. (XI. 26) T.T. határozat
Szent László Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának
jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása a Szent László
Alapszolgáltatási Központ (Jászszentlászló, Hunyadi u. 2). Szakmai
Programját – az alábbi mellékletekkel együtt -

Megállapodás étkezés igénybevételéhez,
Megállapodás házi segítségnyújtáshoz,
Megállapodás nappali ellátáshoz,
Megállapodás Idősek otthona igénybevételéhez átlagos szintű ellátás
esetén
Az intézmény – szolgáltatásokként bemutatva – bevételeinek és
kiadásainak tárgyévi tervezett alakulása
Nappali ellátás házirendje
Idősek Otthona házirendje
Étkeztetés házirendje
Házi segítségnyújtás házirendje

jóváhagyja.
Határidő: 2016. január 01. napjától folyamatos
Felelős : Nagy András társulási tanács elnöke
Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási központ intézményvezető
4/2 Alapszolgáltatási
módosítása
(Szóbeli előterjesztés)

Központ

Szervezeti

és

Működési

Szabályzat

Fürdős Ferenc – Alapszolgáltatási Központ intézményvezető – tájékoztatta a társulási
tanács tagokat, hogy az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát
módosítani szükséges a fenti változások miatt. Az átdolgozott SZMSZ-t szétosztotta a
társulási tanács tagok között, hogy át tudják tanulmányozni.
Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását hagyja jóvá a társulási tanács. 2016.január 01. napjától az
előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal és formában.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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25/2015. (XI. 26) T.T. határozat
Szent László Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása a Szent László
Alapszolgáltatási Központ (Jászszentlászló, Hunyadi u. 2)
Szervezeti és Működési Szabályzatát – a határozat mellékletében szereplő
– formában jóváhagyja.
Határidő: 2016. január 01. napjától folyamatos
Felelős : Nagy András társulási tanács elnöke
Fürdős Ferenc Alapszolgáltatási központ intézményvezető
4/3 Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra kötött ellátási szerződés
jóváhagyása
(Szóbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – javasolja, hogy Szank Község Önkormányzatával
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra ellátási szerződés jóváhagyását javasolja. A
szerződés tervezetet kiosztotta a tagok között, előterjesztés mellékletében szereplő
tartalommal és formában javasolja jóváhagyni, és megkötni.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján – 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
26/2015. (XI. 26) T.T. határozat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatra
kötött ellátási szerződés jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása a határozat
mellékletében szereplő Szank Község Önkormányzatával a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatra kötendő Ellátási szerződést jóváhagyja.
Társulási Tanács felhatalmazza Nagy András társulási tanács elnökét,
hogy az ellátási szerződést Szank Községi Önkormányzat
polgármesterével kösse meg.
Határidő: 2015. december 15. szerződés megkötésére
Felelős : Nagy András társulási tanács elnöke
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4/4. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Kiosztotta az írásos előterjesztést..
Adott időt a társulási tanács tagoknak, elolvashassák az anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát módosítani szükséges az előterjesztés
szerinti okok miatt. Javasolja a határozat-tervezetet - előterjesztés szerinti tartalomban és
formában - fogadják el.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
27/2015. (XI. 26.) T.T határozat
Alapszolgáltatási Központ
Alapító Okiratának módosítása
Hat ározat
1.Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása a
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az Alapszolgáltatási
Központ alapító okiratát jelen normatív határozat 1. sz. melléklete szerint
módosítja, és jóváhagyja jelen normatív határozat 2. sz. mellékletét
képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
2.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: 2015. december 4.
Nagy András Társulási Tanács elnöke, mivel több hozzászólás nem volt, az ülést
berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Valentovics Beáta
munkaszervezet vezető
jegyző
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