JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2018. május 30án 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterem.
J e l e n v a n n a k:
Nagy András
Csontos Máté
Deli Jánosné
Dr Hajagos-Tóth Sándor
Tóth Antal
Tóthné Frank Anikó

polgármester Társulási Tanács elnöke
polgármester Társulási Tanács alelnöke
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Csuri Ferencné
SZLÓB intézményvezető
Péntek Rita
SZLAK intézményvezető
Valentovics Beáta jegyző távollétében:
Farkasné Deli Zsuzsanna
ig. főelőadó
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés
határozatképes, 6 fő megjelent.
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. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása 2017.
gazdálkodásának végrehajtásáról szóló határozat-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András

évi

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

évi

Önkormányzat

Társulása

2018.

3. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása belső ellenőri 2017.
éves összefoglaló jelentés jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András
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4. A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok
létszámának meghatározása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András

5. Szent László Alapszolgáltatási Központ 2017. évi Szakmai Beszámolója
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Péntek Rita Szent László Alapszolgáltatási Központ vezetője
6. Egyebek.

1. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2017. évi
gazdálkodásának végrehajtásáról szóló határozat-tervezet 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, minden részletre kiterjed.
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 2017. évi zárszámadását.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
12/2018. (V. 30.) T.T. határozat
Társulás 2017. évi zárszámadása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának Társulási
Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi 91. §. (1) és (2) bekezdése alapján
a társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot
alkotja:
1. Ezen határozat állapítja meg Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása 2017. évi gazdálkodásának zárszámadását.
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2. A Társulási Tanács az önkormányzati társulás 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót a következők szerint hagyja jóvá:
Költségvetési bevételek
Költségvetési kiadások
Bevételi többlet

253.059 ezer Ft
242.882 ezer Ft
10.177 ezer Ft

Ezen belül:
(1) A kiemelt bevételi előirányzatok teljesülését
I. Működési bevételek
a.) Működési célú támogatások áht-on belülről
b.) Működési bevételek

187.789 e Ft-ban
52.284 e Ft-ban

II. Felhalmozási bevételek
c.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
III. Finanszírozási bevételek
d.) Előző évi pénzmaradvány
(2) A kiemelt kiadási előirányzatok teljesülését
I. Működési kiadások
a.) Személyi juttatások
b.) Munkáltatót terhelő járulékok
c.) Dologi kiadások
II. Felhalmozási kiadások
d.) Beruházások

2.542 e Ft-ban

10.444 e Ft-ban

137.480 e Ft-ban
32.552 e Ft-ban
71.990 e Ft-ban

860 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
Óvoda és Bölcsőde működéshez
Alapszolgáltatási Központ működéséhez
Felhalmozási célra:
Védőnői feladatokra
Alapszolgáltatási Központ
Étkeztetés
Óvoda és Bölcsőde működéshez

900 e Ft-ban
6.247 e Ft-ban
31.880 e Ft-ban
74.417 e Ft-ban
74.345 e Ft-ban
181 e Ft-ban
405 e Ft-ban
1.829 e Ft-ban
127 e Ft-ban

hagyja jóvá.
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 és tevékenységenként
a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
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(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 maradványát a határozat 8. számú melléklete tartalmazza.
5.

Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Felelős: Nagy András társulási tanács elnöke
Határidő: 2018. május 31.
2. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2018. 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 2018. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést
véleményezte, Társulási Tanács általi megtárgyalásra alkalmasnak találta.
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
13/2018. (V. 30.) T.T. határozat
Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása
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 2017. évi
költségvetéséről szóló 5/2017.(II.23.) tanácsi tanács határozatának
módosításáról az alábbi határozatot alkotja.
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1. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának a
Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.28.) társulási tanács
határozat 3. pontja helyébe a következő lép:
2. A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
2018. évi bevételi és kiadási főösszegét
260.886.000- Ft-ban
Ezen belül:
a működési költségvetési bevételek összegét
247.923.000.- Ft-ban
a felhalmozási költségvetési bevételek összegét
2.786.000.- Ft-ban
finanszírozási bevételek összegét
10.177.000.- Ft-ban
a működési költségvetési kiadások összegét
a felhalmozási költségvetési kiadások összegét

258.100.000.- Ft-ban
2.786.000.- Ft-ban

állapítja meg.
1.) Kiemelt bevételi előirányzatok
I. Működési költségvetés
b.) Működési bevételek

50.481 e/Ft

III. Finanszírozási bevételek
a.) Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele

10.177 e/Ft

2.) Kiemelt kiadási előirányzatok
I. Működési költségvetés
a.) Személyi juttatások
b.) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj-i adó
c.) Dologi kiadások

152.673 e/Ft
30.771 e/Ft
71.554 e/Ft

d.) Egyéb működési bevételek
da.) Tartalék: - általános tartalék

3.102 e/Ft

2. §. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
3. §. A határozat új 3. melléklettel egészül ki.
Felelős: Nagy András társulási tanács elnöke
Határidő: 2018. december 31.
3. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása belső ellenőri
2017. éves összefoglaló jelentés jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – Társulási Tanács elnöke – tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy
2017. évben a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által végzett belső
ellenőrzés. Az éves összefoglaló jelentést a Tanács tagok kézhez kapták, azt
áttanulmányozhatták.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolja az előterjesztésben szereplő 2017. évi
belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyását.
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Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási tanácsa Nagy
András társulási tanács elnöke előterjesztése alapján - 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodása nélkül - az alábbi határozatot hozta:
14/2018. (V. 30.) T.T. határozat
2017. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentés jóváhagyása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási
Tanácsa Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által
készített 2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja.
Felelős: Nagy András Társulási Tanács elnöke
Határidő: Azonnal.
4. Napirendi pont.
A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai
csoportok létszámának meghatározása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – társulási tanács elnöke – Fenntartó a Szent László Óvoda és Bölcsőde
intézményben négy óvodai csoport indítását javasolja - az intézményvezetővel történt
egyeztetést követően. Az előterjesztés szerint javasolja megadni a fenntartói engedélyt a
maximális csoportlétszám túllépéséhez a négy óvodai csoport számára. Javasolja a
határozat tervezet elfogadását.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
15/2018. (V. 30.) T.T. határozat
2018/2019-es nevelési évben indítható
óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának
meghatározása
Határozat
1. Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdésének d.) pontja alapján a Szent László Óvoda és Bölcsődében
négy óvodai csoportok indítását engedélyezi a 2018/2019-es nevelési
évben.
2. Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása a Szent
László Óvoda és Bölcsőde számára megadja a fenntartói engedélyt a
maximális csoportlétszám túllépéséhez a székhely intézményben, négy
óvodai csoportok számára.
Felelős:

Nagy András társulási tanács elnöke
Csuri Ferencné intézményvezető
Határidő: 2018. augusztus 31.
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5. Napirendi pont.
Szent László Alapszolgáltatási Központ 2017. évi Szakmai Beszámolója
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Nagy András – társulási tanács elnöke –az előterjesztés anyagát valamennyi tanács tag
kézhez kapta. Nagyon szép, gondosan előkészített anyag, a beszámoló minden részletre
kiterjed.
Péntek Rita - intézményvezető - szóban nem kívánta kiegészíteni az előterjesztés
anyagát. Az írásbeli előterjesztés minden részletre kiterjed.
Nagy András – társulási tanács elnöke – Megköszönte az intézmény munkáját,
maximálisan elégedettek a végzett munkával. Javasolja a Szent László Alapszolgáltatási
Központ 2017. évi Szakmai Beszámolójának elfogadását és tudomásul vételét.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
16/2018. (V. 30.) T.T. határozat
Szent László Alapszolgáltatási Központ 2017. évi
Szakmai Beszámolója
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának
Társulási
Tanácsa
a
jegyzőkönyv
mellékletében
szereplő
Alapszolgáltatási Központ 2017. évi Szakmai Beszámolóját elfogadja és
tudomásul veszi.
Felelős: Péntek Rita SZLAK vezetője
Határidő: Azonnal

6. Napirendi pont
Egyebek
6/1 MÁK ellenőrzési jelentés elfogadása
Nagy András – társulási tanács elnöke – ismertette Társulási Tanács tagjaival a Magyar
Államkincstár BÁCS-ÁHI/52-4/2018 iktatószámon kiadott ellenőrzési jelentését. A
Társulási Tanács tagjai megismerték az ellenőrzési jelentést. Javasolja, hogy az Áht 91 §.
(1) bekezdésében foglaltak szerint Tárulási Tanács fogadja el az abban foglaltakat, és
vegye tudomásul.
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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17/2018. (V. 30.) T.T. határozat
MÁK ellenőrzési jelentés elfogadása
Határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásának
Társulási Tanácsa az Áht. 91. §. (1) bekezdése alapján elfogadja a
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága BÁCSÁHI/52-4/2018. iktatószámú, a helyi önkormányzat 2017. évi
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített ellenőrzési
jelentését
Felelős: Nagy András társulási tanács elnöke
Határidő: Azonnal
Nagy András Társulási Tanács elnöke, mivel több hozzászólás nem volt, az ülést
berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Társulási Tanács
elnöke

Farkasné Deli Zsuzsanna
ig. főelőadó
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