Jegyzőkönyv

Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 20-án
1400 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csontos Máté polgármester
Zöldág János alpolgármester
Borsik Imre képviselő
Deli Jánosné képviselő
Tóth Antal képviselő
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, a megjelenés 100%.

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:

1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló …/2014. (…...) önkormányzati rendelet-tervezetének
elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a ../2014. (…)
önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeli és
természetbeni ellátásáról szóló 8/2003. (VI. 25.) számú rendelet módosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
3. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. évi munkatervének
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
4. Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
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5. Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.
Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
6. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
(Írásos előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
7. Egyebek

1. Napirendi pont.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló …/2014. (…...) önkormányzati
rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Javasolja a rendelet elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal. Módosításra a Szociális törvényben bekövetkezett változás miatt
van szükség, mely szerint az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás önkormányzati segély címén válik folyósíthatóvá. A jogosultsági
feltételek a korábbi rendelkezésből átemelésre kerültek.

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a ../2014. (…)
önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeli és
természetbeni ellátásáról szóló 8/2003. (VI. 25.) számú rendelet módosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Mivel a rendkívüli gyermekvédelmi ellátásra vonatkozó rész
beépül a szociális rendeletbe, így azt hatályon kívül kell helyezni. Javasolja a rendelet
elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeli és
természetbeni ellátásáról szóló 8/2003. (VI. 25.) számú rendelet
módosításáról.
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

3. Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. évi
munkatervének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - hozzászólásában elmondta, hogy Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervét a képviselő-testület szervezeti
és működési szabálynatának 10. §-a szabályozza.
A 2014. évi munkatervet - mely szakmai szempontok alapján került összeállításra- az
előterjesztés melléklete tartalmazza. A munkatervben meghatározásra kerültek a Képviselőtestület rendes üléseinek időpontjai figyelemmel az SZMSZ, valamint egyéb jogszabályok
rendelkezéseire, és az egyes korábbi önkormányzati döntésekre.
A határozati javaslatban szereplő tervezet a fent leírtak szerint összeállított munkatervet
tartalmazza.
Az előterjesztésben a vastagon kiemelt és aláhúzott napirendeket az önkormányzat szabadon
határozza meg, de tárgyalhatók más időpontban is, a jelölés nélkül szereplő napirendeket
pedig a munkatervben megjelölt időpontban kell tárgyalni
A fent leírtak alapján az előterjesztésben szereplő munkaterv elfogadását javasolta.
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
1 /2014. (I. 20.) számú határozat
Képviselő-testület 2014. évi munkatervének jóváhagyása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:
Általános napirendek
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati
rendelete mindenkor hatályos szövegének megfelelő napirendek.
Január
1. Beszámoló a közrend, a közbiztonság helyzetéről /Rendőrségi
beszámoló/
Február
1.
2.

A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása
Március

1.

Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig
Április

1.
Beszámoló Móricgát Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének teljesítéséről (Zárszámadás)
2.
Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzéséről
3.
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
4.
Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről,
Társulási Tanácsban végzett tevékenységekről.
Május
1.
Május 31-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló
2.
Jegyzői beszámoló a Közöd Hivatal munkájáról
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Június
1.

A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Szeptember

1.
2.

Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Október
Alakuló ülés

1.
A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
2.
Önkormányzati képviselők és ezt követően a polgármester
eskütétele
3.
Bizottságok megalakulása, kültagok eskütétele
4.
Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
5.
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
6.
Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat általános
felülvizsgálatára
7.
Az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozására
megbízás adása
8.
A 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása
9.
Tájékoztató a 2014. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről
November

1.
2.

Közmeghallgatás
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
December

1.
A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2.
Móricgát Község Önkormányzat 2015. évi munkatervének
elfogadása
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: folyamatos
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4./ Napirendi pont
Kiskunmajsa Többcélú
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Kistérségi

Társulás

társulási

megállapodás

Csontos Máté – polgármester – az előterjesztést minden képviselő kézhez kapta a
meghívóval egy időben. Az anyag jól értelmezhető, kérte a jelen lévőket, tegyék fel
kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolja, Képviselő-testület járuljon hozzá az
előterjesztés szerinti társulási megállapodás módosításához. Felhívta a képviselők figyelmét,
hogy a döntés minősített többséggel hozható meg.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:
2/2014. (I. 20.) határozat
Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megállapodás
módosítása

Határozat
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának
módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal,
egységes szerkezetben elfogadja.
Képviselő-testület megbízza a polgármester urat a Megállapodás
aláírásával.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2014. január 31.
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5./ Napirendi pont
Homokhátság
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő
Közszolgáltató Zrt. Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)

és

Csontos Máté – polgármester – az előterjesztés anyaga a meghívóval egy időben eljutott a
képviselőkhöz. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésnek megfelelően
járuljon hozzá a Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés módosításához.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

3/2014. (I. 20.) határozat
Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. Vagyonkezelési
és Hasznosítási Szerződés módosítása

Határozat

A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség tagjaként úgy dönt, hogy a
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő
Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést elfogadja és megköti. A
Képviselő-testület felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát,
mint Gesztor önkormányzatot, illetőleg annak képviseletében eljáró
Polgármestert, hogy képviseletében eljárva a Vagyonkezelési és
Hasznosítási szerződést aláírja.
Felelős: Csontos Máté polgármester, Csongrád Város Önkormányzata,
mint Gesztor önkormányzat
Határidő: azonnal
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6./ Napirendi pont
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
(Írásos előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – az alapító okirat módosítása tárgyában kérte a jegyzőt
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Valentovics Beáta – jegyző – Az alapító okirat módosítását az alábbi tartalmi változások
teszik szükségessé:

1./ Az ÁHT. 2014. évtől hatályos módosításával megszűnt a költségvetési szervek
gazdálkodási besorolása, ennek alapján az Alapító Okirat 7. pontja törlésre kerül.
2/ A törölt 7. pont helyébe új pont kerül, mely a Szakmai alaptevékenység szöveges
leírását tartalmazza.
3./ Az Alapszolgáltatási Központ vezető kinevezésének rendjéről szóló Alapító Okirat
9. pontja 2014. február 01. napjától megváltozik. Alapszolgáltatási Központ vezetőjét
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása, Társulási Tanács
ülésén nevezi ki, nyilvános pályázat útján, öt éves időtartamra.
4./ A törzskönyvi nyilvántartásban 2013. december 31-én nyilvántartott, alaptevékenységére
vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben
kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás
miatt az Alapító Okirat 11. pontja módosul. A szakfeladatok helyett a kormányzati
funkciók kerülnek meghatározásra.
A változások tükrében készült el a módosító okirat, valamint az alapító okirat egységes
szerkezetben.
Csontos Máté – polgármester – javasolja az előterjesztésben szereplő tartalommal és
formában a Képviselő-testület fogadja el a módosító okiratot, valamint az Alapszolgáltatási
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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4/2014. (I. 20.) számú határozat Móricgát
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
szeptember 25. napján kelt Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát
a határozat 1. sz. melléklet szerint módosító okirat szerint módosítja.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Alapszolgáltatási Központ számára a határozat 2. sz. melléklet szerinti
egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző

7./

Napirendi pont
Egyebek.

7/1

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítása szükséges. Az új 3. sz. függelék tartalmazza az
önkormányzat által alkalmazott kormányzati funkciókat, egy új kormányzati funkció kerül
bevezetésre a 047320 számú.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (VI. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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7/2

Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
fizetendő térítési díjak megállapítása

Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek tájékoztassa
Képviselő-testületet.
Valentovics Beáta – jegyző – Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testület a
Jászszentlászló- Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásában
rögzítettek alapján Móricgát Község Képviselő-testülete felhatalmazza Jászszentlászló Község
Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok
igénybevétele, valamint a fizetendő térítési díjak vonatkozásában. Figyelemmel a felhatalmazott
önkormányzat rendeletének területi hatályára – a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok
igénybevétele, valamint a térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseit illetően- kiterjed Jászszentlászló és
Móricgát közigazgatási területére.

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
5/2014. (I. 20.) számú határozat Móricgát
Hozzájárulás rendelalkotásra
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
Jászszentlászló-Móricgát Község Önkormányzatok Társulás társulási
megállapodásában meghatározottak alapján Jászszentlászló Községi
Önkormányzat rendeletet alkosson a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások, azok igénybevétele, valamint a fizetendő térítési díjak
vonatkozásában.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
7/2

Tájékoztatás út felújítás ügyében.

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi
testületi ülésen született döntésnek megfelelően megkezdődtek az út felújítási munkálatok. A
Stravia Kft felvonult, de olyan szerencsétlen helyzet alakult ki, hogy már az első napon
meghibásodott a munkagép. A javítása még tart, ezért csak a kátyúk kitisztítása történt meg. A
későbbiekben tájékoztatni fogja a testületet a fejleményekről, és csak egyetértésükkel és
jóváhagyásukkal történik meg a kifizetés a jövőben.
7/3

Tájékoztatás Falunap kérdésében

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2014. évi
falunap 2014. augusztus 20. szerdán lesz. A fellépő Csepregi Éva lesz, valamint Kaczor Feri.
A szervezési munkálatok már megkezdődtek, ma már időben hozzá kell kezdeni, mert minden
település rendez falunapot.
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7/4

Tájékoztatás temető felújítás kérdésében

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2014. évben
Móricgát Községi Önkormányzat 800.000.-Ft támogatást kap köztemető fenntartására. Ebből
a támogatási összegből a ravatalozó épületét kívánja felújítani, kívül belül. Az épület
megszépül, új székeket vásárolnak, drapériát és egyéb kelléket. A temető fenntartásával
kapcsolatban tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Csíkos Tibor önkormányzati
alkalmazottat be kell iskolázni egy parkgondozói tanfolyamra, ez a feltétele, hogy az
Önkormányzat a köztemetőt üzemeltethesse. Folynak a tárgyalások a Veszterm Bt-vel,
Veszelka Antal személyében. Kegyeleti közszolgálati szerződést kíván kötni az
Önkormányzattal a Temető üzemeltetésére, de ez nem jelenti azt, hogy csak kizárólag a
Veszterm Bt temethet a faluban. A jövőben sem kívánják korlátozni a temettető hozzátartozók
szabad választását.

Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette.
K. m. f.
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