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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2014. február 26-án 17 00 órai 
kezdettel megtartott Közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi üléséről. 
 
Ülés helye: Móricgát Kultúrház nagyterem. 
 
J e l e n  v a n n a k: 
 
 Csontos Máté polgármester  
 
 Zöldág János alpolgármester 
 Borsik Imre képviselő 
 Tóth Antal képviselő 
  
 

Meghívott: 
Kapus Krisztián  Országgyűlési képviselő 
G. Kovács Gábor Kiskunmajsai Rendőrörs parancsnoka 
dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó Járási Hivatalvezető-helyettes Kiskunmajsa 
Valentovics Beáta  jegyző 
 
 
 
 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 
 

 
1. Közmeghallgatás Csontos Máté  

 (Szóbeli előterjesztés) polgármester 
 

1. Napirendi pont 
Közmeghallgatás 

 
Csontos Máté – polgármester - Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte a Falugyűlésen 
megjelent minden lakost, külön köszöntötte Kapus Krisztián Urat, országgyűlési képviselőt, 
Dr. Kállainé Dr. Tóth Ildikót, a Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalvezető 
helyettesét. 
 
Köszöntötte G. Kovács Gábor Kiskunmajsa rendőrőrs parancsnokát, Dobó Szilveszter Urat, 
körzeti megbízottat, Valentovics Beáta jegyzőt, köszöntötte Móricgát Képviselő-testületének 
tagjait.  
 
A Falugyűlésen el kívánja mondani néhány gondolatban az elmúlt évben végzett munka 
eredményeit. A tavalyi évben befejezték a temető teljes bekerítését, segítették a Katolikus 
templom utca felöli kerítés javítását, a múlt évben sikeresen pályáztak egy határon átnyúló 
pályázat kapcsán, Móricgát nyert egy 8,7 milliós RŐDER sátort és mellé az iskolának az 
egyik szárnyát rendbe tették, itt kialakítottak egy helytörténeti kiállítást. Az iskola 
helyreállítása 2,7 millió forintba került.  
A tavalyi évben került sor a művelődési házban a parketta rendbetételére, felcsiszolására, a 
vadászokkal együtt megtartották az Arató ünnepet, augusztus 20-ra már hagyománnyá vált 
FALUNAP-i rendezvényt, a visszajelzések alapján színvonalas rendezvényt tudtak 
megszervezni. 
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Az őszi, ugyancsak hagyományos szüreti felvonuláson 20-on felüli lovas fogattal vonultak fel. 
Külön örömet jelent számára, hogy egyre több móricgáti ember rendelkeznek lóval és tudnak 
a felvonuláson részt venni.  
 
Novemberben sikeresen ünnepelték az Idősek Napját a művelődési házban, szép részvételi 
aránnyal.  
2013. December elején a FALUHÁZ teraszán a „Mindenki Karácsonyán”, a jászszentlászlói 
Hangász Együttes lépett fel színvonalas műsorral.  
A falubuszunk cseréjét szeretnék megvalósítani, olyan pályázatra várnak, amivel 
kapcsolatosan egy ugyanilyen kaliberű buszt tudnak megvásárolni, vagy egy 9 fős jármű 
megvásárlását tudják elérni. Várják a pályázati kiírásokat, sajnos az előző pályázatot olyan 
rövid ideig lehetett beadni, hogy a pályázatíró nem tudta beadni.  
A falugondnok munkakörében sok időssel áll kapcsolatban, ügyes-bajos dolgaikat intézi, 
próbálnak mindenkinek segíteni.  
A 2014-es évben a falu előtt olyan lehetőség áll, mivel a Móricgát Önkormányzatnak nem 
volt adóssága, emiatt az Önkormányzat konszolidációban nem vett részt, az Országgyűlés 
döntése alapján 10 millió forint vissza nem térítendő támogatásra nyújthat be igényt, ebből az 
1 km hosszú Zrínyi Miklós utcát szeretnék rendbe tenni és a művelődési háznál lévő bejárót.  
Ebben az évben is mindenképpen tovább szeretnék folytatni a temető rekonstrukcióját, ahol a 
ravatalozóra szeretnének 650.000.-Ft-ot költeni, újra csiszolnánk a fa részeket, lefestetnék, új 
drapériát, székeket, virágtartó állványt szereznek be. A falu tükörképe a temető, azt 
gondolom, hogy tisztességgel próbálják rendben tartani, hogy emberhez méltó körülmények 
között adhassák meg a végtisztességet mindenkinek.  
Móricgátnak régóta fontos a Jászszentlászló-Móricgát-Bugac összekötő kövesút felújításának 
ügye. Az út minősége az évek alatt kritikán alulivá vált, az út baleset veszélyes. A múlt évben 
is több levelet küldtek felettes szerveiknek, ezen a héten Lezsák Sándor Úrnak a kövesút 
ügyében, az országgyűlés képviselőjelöltje pénteken látogatást fog tenni és reméli, hogy az út 
ügyében nemsokára megoldást fog találni.  
 
Ebben az évben a dűlőutakat rendben tartják, a START munkaprogramban résztvevő 
közfoglalkoztatottak és az önkormányzat dolgozói együtt minden eszközzel és géppel 
felszerelve tudják munkájukat ellátni 
 
Dióhéjban ennyit szeretett volna elmondani a lakosságnak.  
 
A polgármester átadta a szót a felszólalóknak 
 
G. Kovács Gábor – Kiskunmajsai Rendőrőrs parancsnoka – köszöntötte a polgármestert, 
képviselőket, meghívott vendégeket, valamint a lakosság köréből megjelenteket.  Megragadta az 
alkalmat, hogy bemutassa a lakosságnak a község körzeti megbízottját Dobó Szilvesztert. 
Felszólalásában tájékoztatta a megjelenteket a község közbiztonsági helyzetéről. A település jó 
közbiztonsági helyzettel büszkélkedhet, bűncselekmény szinte nem is történt. A rendőrség fokozott 
figyelmet fordít a közlekedés ellenőrzésére, különös tekintettel az ittasan gépjárművet vezetőkre, 
illetve a közlekedési szabályokat megszegő járművezetőkre. Ennek a fokozott figyelemnek nem az a 
célja, hogy az itt élőket zaklassák, hanem a saját és mások biztonsága érdekében a szabályokat 
betartassák. 
 
Kapus Krisztián – Országgyűlési képviselő - felszólalásában köszöntötte a megjelenteket. Az 
összefogás, az együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet. Megragadta az alkalmat és 
tájékoztatta a település vezetését, valamint lakosait, hogy a jövőben már nem, mint országgyűlési 
képviselő fog ténykedni, de amennyire tudja, támogatni fogja a települést. A kormány szem előtt tartja 
a kistelepülések helyzetét. Friss információ, hogy a jól gazdálkodó települések, amelyek nem vettek 
részt az adósságkonszolidációban, támogatásban részesülnek. A rendelet megjelent, a települések 
választhatnak, azon területek közül, melyre a támogatást fordítani szeretnék. Többek között az 
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önkormányzat által működtetett intézmények felújítására, útkarbantartásra lehet gondolni. Biztosította 
a település vezetését és lakosait támogatásáról a témával kapcsolatban.  
 
Bárkányi Jenőné – móricgáti lakos – az országgyűlési képviselőhöz intézte kérdését. Kérte a 
képviselő urat, hogy a kormány vizsgálja meg a kisnyugdíjasok helyzetét, hiszen sokan nagyon kis 
nyugdíjból élnek. A havi 40 ezer forintból nem lehet megélni. Igazságtalannak tartja, hogy a nők 40 év 
munkaviszony után mehetnek el nyugdíjba hatvan évesen. Ezzel szemben a régebbi időkben 54-57 
évesen már otthon lehettek. Ezt nagyon méltatlannak érzi, az emberek elfáradnak, különösen a nők, 
akik dolgoznak, háztartást vezetnek, gyermeket nevelnek.  
 
Kapus Krisztián – Országgyűlési képviselő – ismeri a helyzetét a kisnyugdíjasoknak. A kormány 
folyamatosan dolgozik az alsóbb jövedelmű társadalmi rétegek helyzetének javításán. Erről szól a 
rezsicsökkentés intézménye is, ami tovább folytatódik a jövőben. 
 
Vajda István – móricgáti lakos – felhívta a figyelmet, hogy a móricgáti út nagyon rossz állapotban 
van. Életveszélyes a közlekedés rajta, az út szegély miatt. Javasolta, hogy hozasson az Önkormányzat 
egy kocsi kavicson az út mellett lakók feltöltik a kátyúkat, gödröket.  
 
Csontos Máté – polgármester – válaszában elmondta, hogy a Magyar Közút kezelésében lévő úthoz 
sem önkormányzat sem magánszemély nem nyúlhat. Az út felújítása tárgyában folyamatosan próbál 
támogatókat szerezni, hogy ezt az út szakaszt a Magyar Közút felújítsa.  
 
 
Bárkányi Illés – móricgáti lakos – kérésre arra vonatkozott, hogy a reggel 6 45 órakor induló Volán 
járat 10 perccel korábban indulhatna-e a munkába és középiskolába utazók igénye miatt.  
 
Csontos Máté – polgármester – a Volán Zrt minden évben egy alkalommal megkeresi az 
Önkormányzatot, hogy egyeztessen a menetrendet illetően. Általában ősszel van erre lehetőség. 
Amennyiben soron kívül is lesz rá mód, kezdeményezik, hogy korábban induljon a 
Kiskunfélegyházára közlekedő járat.  
 
 
 
Csontos Máté – polgármester- mivel több hozzászólás nem volt, a közmeghallgatás berekesztette. 
 

K. m. f.  
 

 
  

 Csontos Máté Valentovics Beáta  
 polgármester jegyző 


