JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2016. április 28án 13 30 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
Deli Jánosné
Dr Hajagos-Tóth Sándor

polgármester Társulási Tanács elnöke
polgármester Társulási Tanács alelnöke
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés
határozatképes, 4 fő megjelent.
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:
1. Jászszentlászló-Móricgát Községi
zárszámadásának jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András

Önkormányzat

Társulása

2015.

évi

2. Jászszentlászló-Móricgát Községi
költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András

Önkormányzat

Társulása

2016.

évi

3. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása belső ellenőri 2015.
éves összefoglaló jelentés jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András
4. Egyebek.
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1. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2015. évi
zárszámadásának jóváhagyása
(írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – társulási tanács elnöke – felszólalásában elmondta, hogy az előterjesztés
anyagát valamennyi tanács tag kézhez kapta. Az írásos előterjesztés szöveges indoklással
készült.
Deli Jánosné – TT. pénzügyi bizottság elnöke- tájékoztatta a társulási tanács tagjait,
hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt megvitatásra alkalmasnak
találta.
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés
szerinti tartalommal és formában a Társulás 2015. évi zárszámadását.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
16/2016. (IV. 28.) T.T. határozat
Társulás 2015. évi zárszámadása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának
Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi 91. §. (1) és (2)
bekezdése alapján a társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a
következő határozatot alkotja:
1. Ezen határozat állapítja meg Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása 2015. évi gazdálkodásának zárszámadását.
2. A Társulási Tanács az önkormányzati társulás 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a következők szerint
hagyja jóvá:
Költségvetési bevételek

286.387 ezer Ft

Költségvetési kiadások

266.755 ezer Ft

Bevételi többlet

19.632 ezer Ft
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Ezen belül:
(1) A kiemelt bevételi előirányzatok teljesülését
I. Működési bevételek
a.) Működési célú támogatások áht-on belülről152.171 e Ft-ban
b.) Működési célú támogatások áht-on kívülről 140 e Ft-ban
c.) Működési bevételek
88.502 e Ft-ban
II. Felhalmozási bevételek
d.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről34.987 e Ft-ban
III. Finanszírozási bevételek
e.) Előző évi pénzmaradvány

10.587 e Ft-ban

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok teljesülését
I. Működési kiadások
a.) Személyi juttatások
107.244 e Ft-ban
b.) Munkáltatót terhelő járulékok
29.292 e Ft-ban
c.) Dologi kiadások
99.945 e Ft-ban
d.) Egyéb működési célú kiadások
d/a.) Elvonások és befizetések
210 e Ft-ban
d/b.) Működési célú támogatások áht-on belülre 2.059 e Ft-ban
II. Felhalmozási kiadások
e.) Beruházások

28.005 e Ft-ban

állapítja meg.
3. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok által a Társulás
működtetésére átadott támogatás összegét
Működési célra:
Társulás igazgatási feladataihoz
Védőnői feladatokra
Étkeztetéshez

1.946 e Ft-ban
7.057 e Ft-ban
11.493 e Ft-ban

Közművelődési tevékenységhez
3.858 e Ft-ban
Óvoda és Bölcsőde működéshez
68.367 e Ft-ban
Alapszolgáltatási Központ működéséhez 58.865 e Ft-ban
Felhalmozási célra:
Védőnői feladatokra
118 e Ft-ban
Közművelődési feladatok
187 e Ft-ban
Alapszolgáltatási Központ
655 e Ft-ban
Étkeztetés
2.028 e Ft-ban
Óvoda és Bölcsőde működéshez
600 e Ft-ban
hagyja jóvá.
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4. (1) A társulás bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként
és feladatonként a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A társulás által foglalkoztatottak létszámát címenként
tevékenységenként a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

és

(3) A társulás által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a
határozat 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A társulás többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a
határozat 4. számú melléklete tartalmazza.
(5.) A társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a
határozat 5. számú melléklete tartalmazza.
(6) A társulás pénzeszközeinek évközi változását a határozat 6. számú
melléklete tartalmazza.
(7) A társulás vagyonkimutatását a határozat 7. számú melléklete
tartalmazza.
(8.) A társulás pénzmaradványát a határozat 8. számú melléklete
tartalmazza.
5.

Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Tóthné Frank Anikó - képviselő - csatlakozott a Társulási Tanácshoz, a megjelenés 100%.
2. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2016. 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 2016. 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:
17/2016. (IV. 28.) T.T. határozat
Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása
Határozat
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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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.25.) tanácsi
határozatának módosításáról az alábbi határozatot alkotja.
1. Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulásának a
Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) társulási
határozat 3. pontja helyébe a következő lép:
2. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
2016. évi bevételi és kiadási főösszegét

262.353.000.- Ft-ban

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

240.885.000.- Ft-ban
1.836.000.- Ft-ban
19.632.000.- Ft-ban
245.785.000.- Ft-ban
15.347.000.- Ft-ban
1.221.000.- Ft-ban

állapítja meg.
1.) Kiemelt bevételi előirányzatok
III. Finanszírozási bevételek
a.) Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19.632 e Ft-ban
2.) Kiemelt kiadási előirányzatok
I. Működési költségvetés
c.) Dologi kiadások

101.069 e Ft-ban

d.) Egyéb működési célú kiadások
da.) Tartalékok

1.221 e Ft-ban

II. Felhalmozási költségvetés
a.) Beruházások
ab.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
ac.) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3.110 e Ft-ban
903 e Ft-ban

b.) Felújítások
ba.) Ingatlan felújítás

914 e Ft-ban

bb.) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

247 e Ft-ban

állapítja meg.
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2. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
3. A határozat új, 3. melléklettel egészül ki.

3. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása belső ellenőri
2015. éves összefoglaló jelentés jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy
2015. évben a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által végzett belső
ellenőrzést a Társulás gazdálkodásáról. Az éves összefoglaló jelentést a Tanács tagok
kézhez kapták, azt áttanulmányozhatták.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolja az előterjesztésben szereplő 2015. évi
belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 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:
18/2016. (IV. 28.) T.T. határozat
2015. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentés jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás
Társulási Tanácsa Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és
Tanácsadó Kft által készített 2015. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentést jóváhagyja.
Felelős: Nagy András Társulási Tanács elnöke
Határidő: Azonnal.
4. Napirendi pont.
Egyebek.
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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