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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án  
13 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 
 ZÖLDÁG János  alpolgármester 
 
 BORSIK Imre  
 DELI Jánosné 
 TÓTH ANTAL  
         képviselő 
 
   
Részvétel 100%. 
 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta jegyző 
 
Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelenteket. Az ülés határozatképes. 
Javasolja a napirend elfogadását.   
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el: 
 
Napirendi pont: Előterjesztő 
 
1./ Halasvíz Kft  - Kalocsavíz Kft - Kőrösvíz Kft        Csontos Máté 
 egyesülésével létrejövő gazdasági társasághoz   polgármester  
  csatlakozás (vízi közmű szolgáltatás)   
 (Szóbeli előterjesztés) 
 
2./ Halasvíz Kft-ben tulajdonrész vásárlását érintő   Csontos Máté 
 elővásárlási jogról való lemondás  polgármester 
 (Szóbeli előterjesztés)    
 
3./  Egyebek 
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1. Napirendi pont  

Halasvíz Kft-ben tulajdonrész vásárlását érintő elővásárlási jogról való lemondás  
(Szóbeli előterjesztés) 
   

 
Csontos Máté – polgármester – Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Halasvíz Kft által 
megküldött megkeresésről. Jászszentlászló község is csatlakozik a Halasvíz Kft-hez. Ahhoz, 
hogy Jászszentlászló Községi Önkormányzat a 100.000.-Ft tulajdonosi részesedést vásároljon, 
ahhoz Móricgát Községi Önkormányzatnak le kell mondania elővásárlási jogáról.  
 
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
36/2013. (V. 08.) sz. határozat  
Lemondás elővásárlási jogról  

 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat üzletrész vásárlását a 
Halas víz Kft-ben 100.000.-Ft értékben, amelyet Kiskunhalas 
Város a saját üzletrészéből biztosít, egyben lemond elővásárlási 
jogáról.  

 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: azonnal.  

 
 
 
2.  Napirendi pont 

Halasvíz Kft  - Kalocsavíz Kft - Kőrösvíz Kft. egyesülésével létrejövő gazdasági társasághoz 
csatlakozás  (vízi közmű szolgáltatás) 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Csontos Máté – polgármester – Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Halasvíz Kft által 
megküldött megkeresésről. Az írásos előterjesztés anyagát felolvasta Képviselő-testületnek, 
javasolta elfogadásra az határozat-tervezetet.  
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Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot 
hozta: 
 
37/2013. (V. 08) sz. határozat  
A Halasvíz Kft, Kalocsavíz Kft, Kőrösvíz Kft  
egyesülésével kapcsolatban az egyes víziközmű 
 társaságok tulajdonosai által meghozandó 
képviselő-testületi határozatokról  
 

H a t á r o z a t    
 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete akképpen dönt, 
hogy mint a Halasvíz Kft 100.000.-Ft névértékű üzletrészének 
tulajdonosa támogatja Halasvíz Kft (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) 
Kalocsavíz Kft (6300 Kalocsa, Hősök u. 38.) Kőrösvíz Kft (6200 
Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) társaságok összeolvadással 
megvalósuló egyesülését, ennek érdekében a Halasvíz Kft 
ügyvezetése által összehívott érintett társaságok egyesüléséről döntő 
taggyűlésen szavazati jogát aképpen gyakorolja, hogy megszavazza az 
érintett társaságok összeolvadással megvalósított egyesülését. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Csontos Máté polgármestert, hogy a 
Halasvíz Kft taggyűlésén részt vegyen, és tulajdonosi képviselet 
ellátása során akképpen szavazzon, hogy az előterjesztésnek 
megfelelően megszavazza a Halasvíz Kft, Kalocsavíz Kft, Kőrösvíz 
Kft. összeolvadással egyesülését.  
 
Móricgát önkormányzata akképpen dönt, hogy a Halasvíz Kft (6400 
Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) Kalocsavíz Kft (6300 Kalocsa, Hősök u. 
38.) Kőrösvíz Kft (6200 Kiskőrös, Dózsa György u 43.) 
összeolvadással megvalósuló egyesülésével létrejövő gazdasági 
társaság lássa el – mint jogutód gazdasági társaság – az önkormányzat 
területén az egészséges ivóvíz ellátást biztosító közszolgáltatói 
feladatok ellátását, valamint a közműves ivóvíz ellátást szolgáló 
víztermelő, vízkezelő, tároló,elosztó létesítmények és berendezések 
üzemeltetését, a szennyvíz hálózat üzemeltetését, az önkormányzattal 
megkötött közszolgáltatási és vagyonkezelési/bérleti szerződés alapján 
Móricgát önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csontos 
Máté polgármestert, hogy az összeolvadással megvalósuló egyesülést 
követően létrejövő gazdasági társasággal a víziközmű szolgáltatásra és 
vagyonkezelésre vonatkozó szerződést aláírja.  

 
 Felelős: Csontos Máté 
 Határidő: Azonnal 
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 3.  Napirendi pont 
 Egyebek  
  
 
Csontos Máté – polgármester – három fő keresett meg telekvásárlási igénnyel.  

 
1. Csontos Gábor (Kiskunfélegyháza 1988. 07.18. an: Androvicz Erika) Móricgát, Zrínyi M. 

u. 53. szám alatti lakos Móricgát, 1000/37 hrsz. telek vásárlási kérelme. 
2. Tóth Antal (Kiskunfélegyháza, 1967. 02. 21. an: Cseri Erzsébet)  Móricgát Zrínyi M. u. 

23. szám alatti lakos Móricgát 1053 hrsz. telek vásárlási kérelme. 
3. Csíkos Tibor (Kiskunmajsa, 1984. 12. 14. an: Tóth Ágnes Ilona) Móricgát, Alsómóricgát 

36. szám alatti  Móricgát 1050 hrsz. telek vásárlási kérelme. 
  
Csontos Máté – polgármester – mindhárom telekvásárlási kérelmet támogatom. Korábbi 
testületi ülésen már tárgyaltuk Csontos Gábor Telekvásárlási kérelmét. Akkor elvi döntés 
született, hogy jelképes összegért biztosítjuk a telket. Ezt továbbra is támogatom.  
 
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2013. (V. 08.)  sz. határozat  
Ifj Csontos Gábor móricgáti lakos telekvásárlási ügye 
 

 
H a t á r o z a t  

 
 
 

Móricgát  Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy Csontos Gábor (Kiskunfélegyháza, 1988. 07. 
18.an: Androvicz Erika) Móricgát, Zrínyi M. u. 53. szám alatti 
lakos a móricgáti 1000/37. helyrajzi számú belterületi telket 
10.000.-Ft vételárért megvásárolja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy nevezettel az adás-vételi 
szerződést kösse meg.  

 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
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Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2013. (V. 08.)  sz. határozat  
Tóth Antal  móricgáti lakos telekvásárlási ügye 
 

 
H a t á r o z a t  

 
Móricgát  Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy Tóth Antal (Kiskunfélegyháza, 1967. 02. 21. 
an: Cseri Erzsébet ) Móricgát, Zrínyi M. u. 23. szám alatti lakos 
a móricgáti 1053. helyrajzi számú belterületi telket 100.000.- Ft 
vételárért megvásárolja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy nevezettel az adás-vételi 
szerződést kösse meg.  

 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 

 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
40/2013. (V. 08.)  sz. határozat  
Csíkos Tibor  móricgáti lakos telekvásárlási ügye 
 

 
H a t á r o z a t  

 
Móricgát  Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy Csíkos Tibor (Kiskunmajsa, 1984. 12. 14. an: 
Tóth Ágnes ) Móricgát, Alsómóricgát 36. szám alatti lakos a 
móricgáti 1050. helyrajzi számú belterületi telket 100.000.- Ft 
vételárért megvásárolja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy nevezettel az adás-vételi 
szerződést kösse meg.  

 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
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3./1. Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működéséről 

 
Csontos Máté – polgármester – a tájékoztató anyagát Képviselő-testület részére kiosztásra 
került az ülés megkezdésével egyidejűleg.  Polgármester javasolja elfogadásra a tájékoztatást.  
 
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
41/2013. (V. 08.)  sz. határozat  
Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működéséről tájékoztató 
 
     H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ,, 
Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működéséről” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a következő döntést hozza: 
A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: a határozat megküldésére azonnal 
Felelős: Csontos Máté polgármester              

 

 
 
Zöldág János – alpolgármester – kérte a polgármestert milyen támogatási lehetősége van a 
Képviselő-testületnek, hogy a nehéz szociális helyzetben lévő Deli Gáborné Móricgát, 
Felsőmóricgát 3. szám alatti lakost támogassa.  
 
 
Csontos Máté – polgármester – válaszában elmondta, hogy tisztában van a család 
helyzetével. A tartalék terhére, 24.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban tudjuk 
részesíteni.  Ezt a lehetőséget tudja megoldásként kínálni.  
 
 
Zöldág János  - alpolgármester – egyetért a javaslattal. A Deli Gáborné egy „adminisztratív 
hibát” követett el, nem volt tisztában azzal, hogyan kell a temetési segély kérelmét 
alátámasztani. Idős ember, érthető, ha nem tudja.  
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Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
42/2013. (V. 08.)  sz. határozat  
Deli Gáborné  móricgáti lakos vissza  
nem térítendő szociális segély ügye.  
 

 
H a t á r o z a t  

 
Móricgát  Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete Deli 
Gáborné (sz: Szank, 1933. 11. 11. an: Pallagi Rozália) Móricgát, 
Felsőmóricgát 3. szám alatti lakos részére 24.000.-Ft – azaz 
Huszonnégy ezer forint – vissza nem térítendő támogatást 
biztosít . 
 
Megbízza a polgármestert, hogy nevezett részére a támogatás 
kifizetéséről intézkedjen.  

 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2013. május 15. 

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

K.m.f. 
 
 
 Csontos Máté  Valentovics Beáta 
 polgármester  jegyző 


