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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 

13 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Zöldág János alpolgármester 
 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 képviselők 80%-a megjelent. Borsik Imre képviselő távolmaradását 
bejelentette.  
 
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni 
 
Napirendi pontok: 

 

1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásokról szóló  ./2014. (……) rendelet-tervezetének elfogadása. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 

 
2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

3. Református Egyház támogatási kérelme.  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

4. Egyebek. 
 

5. Jókai Józsefné (Móricgát, Alsó-Móricgát 41.) lakás felújítási kérelmének elbírálása 
Előadó: Csontos Máté polgármester  

 Zárt ülés.  
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1. Napirendi pont. 
 Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról szóló /2014 (…….) rendelet-
tervezetének elfogadása  

 (Írásbeli előterjesztés) 
 
 
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve az előterjesztés anyagát elmondta, hogy a rendelet-
tervezet tartalmazza a lakosságnak adandó kedvezményeket.  Ezt a pontot a Képviselő-testület 
a későbbiekben természetesen felülvizsgálhatja, hiszen a közszolgáltatás díja központilag 
kerül meghatározásra és a biztosított kedvezmény mértékét az önkormányzatnak meg kell 
fizetnie a szolgáltatónak.  
 
Zöldág János – alpolgármester – felszólalásában elmondta, hogy mindenképpen alapos 
megfontolást igényel az adott kedvezmények kérdése. Az Önkormányzat anyagi helyzetének 
tükrében ezt meg kell vizsgálni a későbbiekben.  
 
Csontos Máté – polgármester – javasolja Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról szóló /2014 (…….) rendelet-
tervezetének elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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2. Napirendi pont 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés 
szerinti formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti 
és működési szabályzatának módosítását és az új egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t. 

 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
15/2014. (III. 26.) határozat 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendet 
13.§ (1) bekezdése alapján   2014. április 1-jei hatályba lépéssel, a 
Jászszentlászlói Közös Hivatal Szervezeti és működési szabályzatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Szervezeti és Működési Szabályzat 6. pontja helyébe alábbi pont lép: 
 
6. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók 
szerinti besorolása: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
  általános igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti  
  képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
 
A Közös Hivatal feladat- és hatáskörei fejezet 1. pontja az alábbiakban 
módosul: 
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1. Jegyzői feladat-és hatáskörök pont az alábbi 5. ponttal egészül ki: 
 

5. Belső ellenőrzés : A költségvetési szerv vezetőjének a feladata a 
belső kontrollrendszer kialakítása, működtetése, a 
kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre biztosítani a 
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 
megszervezését hatékony működtetését. Feladata továbbá az 
intézmény belső ellenőrzési rendszerének kialakítása. Az intézmény 
belső ellenőre függetlenítet szakember, aki feladatát a költségvetési 
szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve látja el polgárjogi 
megbízási szerződés alapján. 
 
1. Jegyzői feladat- és hatáskörök 6. pontja az alábbiakban módosul: 

 
6. Egyéb feladatok: 
• Önkormányzati vagyon hasznosításhoz kapcsolódó testületi döntések 

előkészítése. 
• Törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatok, 

hatósági hatáskörök ellátásának biztosítása. 
• A Hivatal munkájának megszervezése, irányítása. 
• Kiadmányozás rendjének szabályozása. 
• Költségvetési koncepció, éves költségvetés, költségvetés módosítás, 

féléves és éves költségvetési beszámoló testületi előterjesztésének 
elkészítése. 

• Kötelezettségvállalás, utalványozás ellátása – szabályzat szerint. 
• Gazdálkodással kapcsolatos munkafolyamatba épített ellenőrzési 

feladatok ellátása. 
• Oktatásügyi igazgatási ügyek, adatszolgáltatások. 
• Intézményvezetői álláshelyek pályáztatási eljárásának lebonyolítása. 
• Intézmények alapító okiratainak kezelése. 
• Szabálysértési ügyek intézése 
• Birtokviták rendezése 
• Választások, népszavazások helyi irányítása, Helyi Választási Iroda 

vezetője 
• Állatvédelmi ügyek intézése 
• Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása. 
• Szakhatósági hozzájárulások kiadása 
• Az önkormányzatok tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, 

műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői 
feladatok ellátásának szervezése. 

 
A Közös Hivatal feladat- és hatáskörei fejezet 3. Szociális ügyintéző 
pont; 3. és 5. alpontja az alábbiakban módosul: 
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3. Szociális ügyintéző  
3. A Szociális törvényben és a  helyi rendeletben meghatározott pénzbeli 

és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való 
előkészítése, Hivatali illetve bizottsági  határozatok végrehajtása 
(átmeneti segély , önkormányztai segély, rendszeres szociális segély, 
méltányossági közgyógyellátás, temetési segély, méltányossági 
ápolási díj, lakásfenntartási támogatás   vonatkozásában). 

 
5. Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott 

pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre 
való előkészítése, a határozatok végrehajtása (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, stb. vonatkozásában). 

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi Móricgát Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2013. (V.22.) sz. határozatával 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát és új egységes 
szerkezetbe foglalja. 
 
Felelős:  Csontos Máté  polgármester  
               Valentovics Beáta jegyző 
 Határid ő: 2014. április 1. 

 
 
 

3. Napirendi pont 
  Református Egyház támogatási kérelme.  

 (Írásbeli előterjesztés) 
 
 

Csontos Máté – polgármester – Az előterjesztés anyagát képhez kapták a képviselő, 
javasolja, hogy ne csak a Református Egyház kapjon támogatást, hanem a Katolikus Egyház 
is. 

Javasolja, hogy Móricgát Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő keret 
terhére 100 ezer forint mértékű támogatást biztosítsanak a Református Egyházközség (Szank, 
Béke u. 43.) részére. 
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Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

16/2014. (III. 26.) számú határozat 
Református Egyházközség számára 
anyagi támogatás 
 

    H a t á r o z a t  

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a 2014 évi költségvetése – Egyéb működési célú 
támogatás áht. kívülre/Egyházak támogatása előirányzat 
terhére a Református Egyházközség (6131 Szank, Béke u. 
43.) részére  

   100.000,-Ft, azaz Egyszáz-ezer forint, 
    támogatást nyújt. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy az államháztartáson 
kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 5/2014. (II. 
27.) rendeletében foglaltak alapján a támogatás utalásáról 
gondoskodjon. 

  Határidő: 2014. április 15 megállapodás megkötésére és  
                                                                        utalásra 
  Felelős: Csontos Máté polgármester  

 

 

Csontos Máté – polgármester - Javasolja, hogy Móricgát Községi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében szereplő keret terhére 100 ezer forint mértékű támogatást biztosítsanak a 
Római Katolikus Plébánia (Jászszentlászló, Alkotmány u. 11.) részére. 
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Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

17/2014. (III. 26.) számú határozat 
Római Katolikus Plébánia számára 
anyagi támogatás 
    H a t á r o z a t  

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a 2014 évi költségvetése – Egyéb működési célú 
támogatás áht. kívülre/Egyházak támogatása előirányzat - 
terhére a Római Katolikus Plébánia (6133 Jászszentlászló, 
Alkotmány u. 11.) részére  

   100.000,-Ft, azaz Egyszáz-ezer forint, 
    támogatást nyújt. 

Megbízza a polgármestert, hogy az államháztartáson 
kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 5/2014. (II. 
27.) rendeletében foglaltak alapján a támogatás utalásáról 
gondoskodjon. 

  Határidő: 2014. április 15 megállapodás megkötésére és  
                                                                        utalásra 
  Felelős: Csontos Máté polgármester 

4. Napirendi pont 
  Egyebek 

 
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy Móricgát Községi 
Önkormányzat az Adósság konszolidációban részt nem vett települések fejlesztési célú 
támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján 10. millió forint támogatásban 
részesült. A támogatást a Zrínyi utca burkolatának felújítására fordítja a település.  
 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz nagyon komoly 
felújításon esett át. Most kifogástalan állapotban van, mint a karosszéria, futómű és a motorja 
is. Emiatt különösen vigyázni kell rá, hiszen a gyermekek szállítását csak ezzel a busszal 
tudják megoldani. A pályázati lehetőségek sajnos továbbra sem nyitottak a falugondnoki 
gépjármű beszerzésére, ezért arra az elhatározásra jutott, hogy be kell szerezni egy kis 
gépkocsit  500 – 1000 ezer forint értékben, és ezzel a gépkocsival csak az ebédet szállítaná a 
falugondnok. Az nagyon nagy luxus, hogy egy busz vigyen egy adag ebédet Móricgát legtúlsó 
részére a Bárkányi Endrének. Az viszont természetes, hogy ennek az embernek is jogában áll 
a meleg étel fogyasztása, és gondoskodnia kell róla is a falugondnoknak.  
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Tóth Antal – képviselő – javasolja, hogy Volkswagen Caddy típusú gépjárművet 
szerezzenek be, azok nagyon megbízhatóak, jók, és elfogadható áron beszerezhetők 
használtan. 
 
Csontos Máté – polgármester – a konkrét beszerzés előtt mindenképpen tájékoztatja a 
képviselő-testületet, és közösen döntik el, hogy milyen gépkocsit szerezzenek be.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.  
 

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


