JEGYZŐKÖNYV

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. április 24-én
14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
CSONTOS Máté

polgármester

BORSIK Imre
DELI Jánosné
képviselő

Részvétel 60%.
Tóth Antal képviselő késik az ülésről, de távolmaradását nem jelezte.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Bálintné Bajnóczi Edit Alapszolgáltatási Központ vezető
Valentovics Beáta jegyző
Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelenteket. Az ülés határozatképes.
Javasolja a napirend elfogadását.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
Napirendi pont:

Előterjesztő

1./ Móricgát Községi Önkormányzat
2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása
(írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

2./ 2012. évi Belső ellenőri jelentés
(írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

3./ Móricgát Községi Önkormányzat 4/2011. (III.25.)
önkormányzati rendelet ”Móricgát Szervezeti és Működési
Szabályzatának” módosítása
(Szóbeli előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester
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4./ Falugondnok kérelme
(Írásos előterjesztés)

Bálintné Bajnóczi Edit
Alapszolgáltatási Központ vezetője

5./ Móricgát Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.
(írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

6./ Móricgát községi Önkormányzat
2014. évi koncepciójának elfogadása
(Írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

7./ Református Egyház támogatási kérelme
(írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

8./ „Országos Egyesület A Mosolyért” támogatási
kérelme
(írásos előterjesztés)

Csontos Máté
polgármester

9./ Egyebek
1.

Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása
(Írásos előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester - az írásos előterjesztést minden képviselő kézhez kapta. Az
anyag teljes körű, minden világosan kitűnik az indoklásból.
Valentovics Beáta – jegyző - az önkormányzatnak 6.507 e Ft tartaléka van. Ezt az összeget
láthatják a 2013. évi rendeletben is, tartalékba helyezzük.

Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet alkotta

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013.( IV. 25) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Napirendi pont
2012. évi Belső ellenőri jelentés
(Írásos előterjesztés)

Valentovics Beáta –jegyző – Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést a Vincent Auditor
végzi. Az éves belső ellenőri jelentés ismertetése a zárszámadási rendelettel együtt
jogszabályi előírás.

Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, az alábbi határozatot
hozta:
30/2013. (IV. 24) sz. határozat
2012. évi belső ellenőri jelentés

HATÁROZAT
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.
éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést elfogadja.

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2013. május 31.

Melléklet
KÖZSÉG
BELSŐ ELLENŐRI
2012.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
MÓRICGÁT

I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

[Bkr. 48. § a) pont]
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2012. évben a belső
ellenőri feladatokat.
2012. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot
végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására,
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.
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I/1.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya

Cél

Módszer

Adóhatósági
tevékenység,
helyi adók
kezelése,
adóhátralékok
behajtására tett
intézkedések

Annak vizsgálata, hogy az
adók/adózók kezelése,
nyilvántartása, bevallások
feldolgozása, helyi adóztatási
feladatok ellátása a jogszabályi és
a helyi előírásoknak megfelelően
történik-e, milyen intézkedéseket
tettek az önkormányzatnál a
hátralékok behajtására, az
intézkedések mennyire hatékonyak

Típus
(szabályszerűségi,
pénzügyi stb.)

Megjegyzés
(terv szerinti
vagy soron
kívüli vagy
terven felüli)

Pénzügyi
ellenőrzés

Terv szerinti

Dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű,
esetenként tételes
ellenőrzése
Interjúkészítés

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása
Soron kívüli ellenőrzésre 2012. évben nem került sor.
A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti
tervet kell figyelembe venni)
A 2012. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató
maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzés
időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az
ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az
esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.
Elmaradt ellenőrzések
Tárgy

-

Cél

-

Típus (szabályszerűségi,
pénzügyi stb.)

Módszer

-

-

2012. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.
I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
Ellenőrzés tárgya
-

Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)
-

Esettípus
-

Státusz
-

4

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került
sor.
I/2.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
[Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési
tapasztalatai

megállapítások

ellenőrzöttel

történő

megvitatásának

eljárásai,

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2012. évi
ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.
Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint
készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat
fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek
elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről
észrevétel nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.
I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága
Kapacitás-ellátottság bemutatása
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2012. évben a belső
ellenőri feladatokat.
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian
pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú
képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli
szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős
tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a
referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).
A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen
rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat
szempontjából egyaránt.
A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok
az állások betöltésénél
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2012. évben külső erőforrás bevonásával
valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.
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A belső ellenőrök képzései
A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt
szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői
továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken,
illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt e-learninges ÁPBE
képzésen.
Belső ellenőrök regisztrációja
A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24.
§ követelményeinek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)
bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 24. § ban meghatározott feltételeknek.
I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]
A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése
A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik. A belső ellenőr funkcionálisan
független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos
tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája, illetve
következtetési, javaslatai befolyástól mentesek. A funkcionális függetlenség az
ellenőrzések során megvalósult.
I/2/c)

Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]
Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
A
belső
ellenőrök
az
ellenőrzés
során
valamennyi
szükséges
dokumentációhoz/ellenőrzötthez hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban
megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat az önkormányzat
maradéktalanul biztosította. Mind a szükséges dokumentációkat, mind a szükséges
információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.
I/2/e)

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez
szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár)
biztosítottak voltak.
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I/2/f)

Az ellenőrzések nyilvántartása
A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő
vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az
ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.
A belső ellenőrzés nyilvántartása az ellenőrzési mappák felhasználásával és
gyűjtésével valósult meg az előírt adattartalommal.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok és igények
A 2012. év után is fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben
foglaltak megvalósításának kontrollját.
A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség
biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint
az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a
hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.
A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében célszerű
a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.
A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben szerepeltetett fejlesztési javaslatok és igények
megvalósításának helyzete
A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső
kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési,
ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.
I/3

A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]
Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi
működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben
igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét.

II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok
alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]
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II/1.

A
belső
kontrollrendszer
szabályszerűségének,
gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett
fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont]

Vizsgálat címe

Az adóhatóság
tevékenységének
ellenőrzése

Az adóhatóság
tevékenységének
ellenőrzése

Megállapítás

Következtetés

Javaslat

Vizsgálják felül az
értékvesztés elszámolásával
2011. évben az adókövetelések Nem teljes mértékben
kapcsolatos gyakorlatot.
utáni értékvesztést nem a helyi
érvényesül az
Teremtsék meg az összhangot
szabályozás szerint számolták el
óvatosság elve.
az alkalmazott gyakorlat és a
szabályzat előírásai között
A magas
A hátralék állomány 2010adóhátralékok miatt
Vizsgálják meg a behajtási
2011. év viszonylatában közel
hátrány éri az
cselekmények bővítési
40 %-kal növekedett
önkormányzatot (pl.
lehetőségét
likviditás)

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos kiemelt jelentőségű
megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű
megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.
II/2.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

1. Kontrollkörnyezet
A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai
értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és
stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint
teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének
minőségét.
A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi
viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.
2. Kockázatkezelési rendszer
A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított
célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és
kezelése.
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és
intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a
válaszlépések megtételére.
Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni és figyelmet kell fordítani
a működtetés dokumentálására.
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3. Kontrolltevékenységek
A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és
elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység
során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden
szintjén és minden működési területén megjelennek.
A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:
a)
Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
b)
Kijelölések
c)
Jóváhagyások
d)
Jogosultságok
e)
Igazolások
f)
Egyeztetések
g)
Működési tevékenység áttekintése
h)
Eszközök védelme
i)
Hozzáférési jogosultságok
j)
Feladatkörök szétválasztása
k)
Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések
4. Információ és kommunikáció
Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé
történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és
feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és
ellenőrizhetősége szempontjából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a
megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez,
személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)
A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer
folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere
rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók
is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi
működtetése az operatív vezetés feladata maradt.
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III.

Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek
végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek
elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről
észrevétel nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.
Az intézkedési terv határidőre elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére
megküldésre került (Bkr. 45. §). A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési
tervet jóváhagyta.
Az önkormányzat azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések
megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső
ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben
konkrét felelős és határidő lett meghatározva.
Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése nem történt meg
az ellenőrzés részére (Bkr. 46. §).
A megállapítások hasznosulását egyéb visszajelzések alapján jónak ítéli az ellenőrzés.
A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot
jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából
Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem
értelmezhető.
Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai
Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem
értelmezhető.
Dabas, 2013. április 24.

Készítette:
……………………………
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:
……………………………
Valentovics Beáta
Jegyző
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Megérkezett az ülésre Tóth Antal képviselő. Ennek alapján a részvételi arány 80%.
3. Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat 4/2011. (III.25.) önkormányzati
”Móricgát Szervezeti és Működési Szabályzatának” módosítása
(Írásos előterjesztés)

rendelet

Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztést teljes körűnek ítéli, ezért
különösebben nem kívánja kiegészíteni.
Valentovics Beáta – jegyző – Móricgát Önkormányzat SZMSZ 2. sz. függeléke tartalmazza
azon tevékenységi köröket, melyeket az önkormányzat alkalmaz. A függelékbe beépítésre
került a Magyarország Szerbia IPA pályázat elszámolása miatta két új szakfeladat. Ezek az
alábbiak: „Információs társadalmi fejlesztésének támogatása” valamint a „Önkormányzatok
máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai” . Az SZMSZ módosításába beépítettük a
2011. évi CLXXXIX tv. alapján a jegyző és a közös hivatal kifejezéseket, hiszen ezeket kell
alkalmazni.
Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke képviselő – tájékoztatta a Képviselő-testület
tagjait, hogy Ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
Csontos Máté – polgármester – ha már szóba került a Sátor pályázat tájékoztatom a
Képviselő-testületet, hogy megérkezett az előleg. Amennyiben Szank – gesztor település – ezt
nekünk átutalja; azonnal megvásároljuk a sátrat. Reményeim szerint a Jászszentlászlói
falunapra már kölcsön tudjuk adni.
Borsik Imre – képviselő – mennyibe fog kerülni a sátor?
Csontos Máté – polgármester – 8.000.000.-Ft.
Tóth Antal – képviselő – Jó a sátor, csak ne sodorjon minket csődbe! Az én
magánvéleményem, hogy ettől fontosabb dolgok is lettek volna. Fontosabb például a Zrínyi
utca burkolata, az ugyanis járhatatlan.
Csontos Máté – polgármester – igazából azért csatlakoztunk ehhez a pályázathoz, mert
Szanknak partnerre volt szüksége. Engem a sátortól jobban motivál a helytörténeti
gyűjtemény elhelyezése, az iskola hasznosítása. Az utak felújítására mi is gondolunk.
Terveim szerint hideg aszfalttal, a Közmű Kft szakmai vezetésével fogjuk ezt a gondot
orvosolni.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet alkotta
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV. 25. ) önkormányzati rendelete
Móricgát Községi Önkormányzat
4/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet
”Móricgát Szervezeti és Működési Szabályzatának” módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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4. Napirendi pont.
Falugondnok kérelme
(Írásos előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Bálintné Bajnóczi Editnek, hogy egészítse ki az
előterjesztést.
Bálintné Bajnóczi Edit – Alapszolgáltatási Központ vezetője – sokat hozzátenni ehhez nem
kell. A falugondnok rendkívül jó munkát végez. Eddigi besorolása B fizetési kategória,
tájékozódtunk a környező településeken mindenhol C fizetési kategóriába tartoznak. Ez
inkább erkölcsi megbecsülés, hiszen nem sok fizetés emelést fog eredményezni. Azonban ez
fontos a dolgozónak. Azt azonban tudnia kell a képviselő-testületnek, hogy sok ilyen
helyzetben lévő dolgozó van az intézményben.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
31/2013. (IV. 24.) sz. határozat
Bozó Sándor – tanyagondnok – kérelme

Határozat
Móricgát
Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Alapszolgáltatási Központ vezetője (mint
munkáltató) Bozó Sándor falugondnokot a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerinti „B” fizetési
osztályból „C” fizetési osztályba átsorolja.
Az átsorolás hatálya: 2013. április 01. (visszamenőlegesen)
A döntés következtében az intézmény költségvetésében
növekedés következik be a rendszeres személyi juttatások és a
munkáltatókat terhelő járulékok előirányzatában. Képviselőtestület tudomás veszi, hogy az előirányzat növekedés
Intézményi Társulás 2013. évi költségvetésébe beépítésre kerül.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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5. Napirendi pont.
Móricgát Községi Önkormányzat 2013.
módosítása.
(Írásos előterjesztés)

évi

költségvetési

rendeletének

Csontos Máté – polgármester – nem tudok hozzátenni az anyag teljes körű.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi rendeletet alkotta
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7 /2013. (IV. 25. ) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (II. 14. ) önkormányzati rendelet
módosításáról
(rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

6. Napirendi pont.
Móricgát községi Önkormányzat 2014. évi koncepciójának elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté polgármester: Először azt hittem tévedés, de így van ilyen korán kell
koncepciót alkotni. Nem tudom ebből mit néznek ki a felsőbb szervek, de megtesszük.
Szerintem, ebben a pillanatban, sokan nem tudják, hogy konkrétan mik lesznek a gazdálkodás
paraméterei jövőre.
Valentovics Beáta – jegyző – valóban jogszabályváltozás írja elő, hogy a korábbi november
30. határidő előre jön és április 30-ig kell koncepciót alkotni. A működési kiadások mellett
fejlesztési elképzelések, amit beépítgettünk a jövő évi tervezésben, hogy javítsuk a belterületi
köves utcáinkat, a fölútjainkat. Emellett a temető kerítését is rendbe kívánja tenni a település.
Képviselő-testület a szóbeli kiegészítést elfogadja, támogatja. Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendhez 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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32/2013. (IV. 24.) számú határozat
2014. évi költségvetési koncepció
jóváhagyása

H a t á r o z a t
M ó r i c g á t Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési
koncepcióját a jegyzőkönyv melléklete szerint fogadja el.

Felelősök:
Határidő:

Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
2014. január 30.

7. Napirendi pont
Református Egyház kérelme
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – A kérelem kiment. Én azt gondolom, hogy ne csak a
Refomátus Egyházra gondoljunk, hanem a Katolikus Egyházra is. Ezzel elejét vesszük a
sértődésnek.
Javaslom, hogy emeljük meg az összeget, hiszen a korábbi gyakorlat szerinti 50 e Ft már
semmire nem elég.
Tóth Antal – képviselő – látom a Református templomnál ablakcsere készül. Az biztos, hogy
most kell nekik a pénz. Ha most adnánk a Reformátusoknak 100 e Ft-ot és a Katolikusoknak
akkor, ha szükségük van rá?
Csontos Máté – polgármester – ez ingovány. A katolikus plébános személyes sértésnek
veszi. Ha adunk egyformán kell adnunk. Annak ellenére én is tisztában vagyok vele, hogy
sokkal több a katolikus hívő, mint a református. Terveim között szerepel, hogy 2013.
augusztus 18-án a Falunapon ökomenikus misét tartanánk a Római Katolikus Templomban.
Ehhez fogom kérni az atya segítségét, remélem együttműködő lesz.
Borsik Imre – képviselő – a református tiszteletes nagyon lelkes, ügyes. Minden lehetőséget
megragad, pályázik. Építkeznek szépítik a templomot, megérdemlik a támogatást.
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Csontos Máté – polgármester – javaslom a támogatás 100 – 100 ezer forint mértékű legyen,
mind a Református Egyháznak, mind a Katolikus Egyháznak.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
33/2013. (IV.24.) számú határozat
Katolikus Egyház számára
anyagi támogatás
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2013 évi költségvetése – tartalék előirányzat - terhére a
Katolikus Egyház részére
100.000,-Ft, azaz egyszáz ezer forint,
támogatást nyújt.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás
utalásáról gondoskodjon.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2013. május 31.

Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
34/2013. (IV.24.) számú határozat
Református Egyház számára
anyagi támogatás
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2013 évi költségvetése – tartalék előirányzat - terhére a
Református Egyház részére
100.000,-Ft, azaz egyszáz ezer forint,
támogatást nyújt.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás
utalásáról gondoskodjon.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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8. Napirendi pont
„Országos Egyesület a Mosolyért” támogatási kérelme
(Írásos előterjesztés mellékletben)

Csontos Máté – polgármester – 2012. évben is támogattuk az alapítványt. Az Alapítványon
keresztül a Kiskunmajsai Mentőállomás kapja az eszközöket, amit az alapítvány megvásárol.
Támogatom a kérelmet, javaslom 10.000.-Ft megszavazását.

Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:

35/2013. (IV. 24.) sz.határozat
„Országos Egyesület a Mosolyért” támogatási kérelme

Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2013 évi költségvetése – tartalék előirányzat - terhére a
„Országos Egyesület a Mosolyért” részére
10.000,-Ft, azaz tíz ezer forint,
támogatást nyújt.

Megbízza a polgármestert,
utalásáról gondoskodjon.

hogy

a

támogatás

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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9. Napirendi pont
Egyebek
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – szóbeli kérelemmel keresett meg Csíkos Tibor móricgáti
lakos, hogy Móricgáti Zrínyi utcában telket kíván vásárolni. Összesen három darab telekről
van szó. Egyet a Rávai Jánossal szemben, kettőt a Szegesdiné Veronka néni házával átlósan.
Egy telekre házat szeretne építeni, kettőt másra szeretne hasznosítani. Nem nyilatkozott
terveiről. Kérdés, hogy adjunk-e neki kedvezményesen 3. portát?
Tóth Antal – képviselő – azt azért tudnunk kellene, hogy mire kívánja a másik két portát
használni, hiszen a szép parkunk mellé, ha valami farakást biggyeszt, mit csinálunk vele?
Borsik Imre – képviselő – egy telket lehet adni kedvezménnyel. A másik kettőt vegye meg.
Az ára körülbelül 110.000.-Ft/telek.
Deli Jánosné – képviselő – az „1 forintos” telek csak családost illet, aki vállalja, hogy
letelepszik Móricgáton. Házat épít itt, családot alapít. Nyerészkedni nem adhatunk három
telket.
Valentovics Beáta – jegyző – javaslom a testületnek, hogy ne döntsenek ebben a kérdésben
most. Fel kell hívni a lakost, hogy adja be írásban a kérelmet. Akkor lehet látni, hogy milyen
szándéka van. Akkor döntsön a Képviselő-testület.
Csontos Máté – polgármester – egyetértek. Beszélek vele és tájékoztatom erről Csíkos
Tibort.

Borsik Imre –képviselő- kérdésem van, hogy a Tréfás tanyánál látom fákat termelnek ki.
Tekintettel, hogy már március 15. után vagyunk, van erre a tulajdonosoknak engedélye? Ha
az önkormányzat meg kívánja vásárolni a tanyát, akkor nem kellene engedni, hogy minden fát
kiszedjenek.
Csontos Máté – polgármester – tudok arról, hogy kiszedik a fákat. A Tóth Zoltánék
többször jelezték, hogy nagy fák, dőlnek a tető felé, ezért kérték a tulajdonost szedje ki a
fákat. Engem erről tájékoztattak. Majd figyeljük, mennyit szednek ki. Azt meg kell engedni,
nehogy kára legyen a Tóthéknak.

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, így Csontos Máté polgármester a képviselő-testületi
ülést berekesztette.

K.m.f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
17

