Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én
13 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, a képviselők 80%-a megjelent. Tóth Antal képviselő távolmaradását
bejelentette.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni
Napirendi pontok:
1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló ./2014. (……) rendelet-tervezetének
elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester

Hivatal

2013.

évi

zárszámadásának

3. Beszámoló a Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
4. A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
5. Móricgáti Köztemető üzemeltetőjének ügyében döntés.
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
6. Egyebek.
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1. Napirendi pont.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló./2014. (…..) rendelet-tervezet
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 az
önkormányzat 2013. évi gazdálkodást 6.650 e Ft bevételi többlettel zárta. Ennek alapján
elmondható, hogy az Önkormányzat működése biztonságos, kiszámítható.
Zöldág János – alpolgármester – kérdése a zárszámadás rendelet-tervezet 11. mellékletében
szereplő 2.363 négyzetméter nagyságú 0117/59 helyrajzi számú termőföld, szőlő területre
vonatkozott. Kérdése, hogy Jászszentlászló mely részén található? A területtel milyen tervei
vannak a polgármesternek? Ismeretei szerint a szőlő területeket 1 000 négyzetméter felett be
kell jelenteni a NAV-nál.
Csontos Máté – polgármester – felkérte a jegyzőt, hogy az érintett terület pontos
elhelyezkedésének nézzen utána, illetve tájékozódjon, hogy az Önkormányzatnak van-e
valamilyen teendője a területtel kapcsolatban. Álláspontja szerint rendkívül kis területről van
szó, alacsony a forgalmi értéke, illetve nem is hasznosítható Kérte a jegyzőt a későbbiekben
tájékoztassa a képviselő-testületet a teendőkről.
Mivel több kérdés nem hangzott el, javasolja Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló /2014 (…….) rendelettervezetének 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
10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-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 2013. évi
zárszámadását hagyják jóvá.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
19/2014. (IV. 29.) határozat Móricgát
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi zárszámadásának megállapítására
Határozat
1.) Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeik együttes
ülésén a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
zárszámadását
37.776.000.- Ft
33.550.000.- Ft
4.226.000.- Ft

bevételi
kiadási
bevételi többlet

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a
Bevételek
- intézményi működési bevétel
- támogatásértékű működési bevétel
- intézményfinanszírozás
Kiadások
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok
- dologi kiadások
- beruházás
- számítógép beszerzés

155.000.- Ft
3.536.000.- Ft
34.085.000.- Ft

21.447.000.- Ft
5.334.000.- Ft
6.233.000.- Ft
536.000.- Ft
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2.) Az intézményfinanszírozás megoszlása:
- állami hozzájárulás
- Jászszentlászló hozzájárulása (83,21 %)
- Móricgát hozzájárulása (16,79 %)

34.085.000.- Ft
0 Ft
0 Ft

3.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott 2013. évi jóváhagyott pénzmaradványát a költségvetési szerv
vezetője évközben a költségvetésben meghatározott feladatok
finanszírozására használhatja fel.
4.) A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszám 10 fő.
Határidő: 2014. december 31.
Felelősök:
Csontos Máté
Valentovics Beáta

polgármester
jegyző

3. Napirendi pont
Beszámoló a Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – Az előterjesztés anyagát képhez kapták a képviselő,
javasolja, hogy a határozat-tervezetet módosítás nélkül fogadja el a képviselő-testület.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
20/2014. (IV. 29.) határozat Móricgát
Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolója

Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi
működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Csontos Máté polgármester
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4. Napirendi pont
A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – az előterjesztés szerinti tartalommal és formában javasolja
jóváhagyni a Társulási megállapodást.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
21/2014. (IV. 29.) határozat Móricgát
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodás módosítása
Határozat

1.) A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a következők szerint módosítja a Társulási Megállapodás
I.1. pontját:
Borota Község Önkormányzata

6445 Borota Szent István u. 43.

.

.

406

Kiskunmajsa Város Önkormányzata
(Bodoglár és Tajó)

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.
25

2.) A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a következők szerint módosítja a Társulási Megállapodás
1.3. Társulás jogállása” pontját az alábbiak szerint módosítja:
011130
013210
063080
066020

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: Csontos Máté polgármester
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5. Napirendi pont
Móricgáti Köztemető üzemeltetőjének ügyében döntés
(Szóbeli előterjesztés

Csontos Máté – polgármester – felkérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa képviselő-testület
tagjait a kérdésben.
Valentovics Beáta – jegyző – elmondta, hogy Móricgát Községi Önkormányzat
képviseletében a köztemető üzemeltetőjének kijelölése tárgyában tett lépéseket. Közeli
vállalkozókat kerestek meg írásban a jászszentlászlói Veszterm Bt-t, valamint a Kegyelet Bt.
szanki vállalkozást. Egy ajánlat érkezett a Veszterm Bt-től, akinek vezetője Veszelka Antal. A
vállalkozás minden kérdésben megfelel a jogszabályi előírásoknak, tehát nincs kizáró oka,
hogy az Önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződést kössön vele. A Képviselőtestület felhatalmazása esetén a polgármester jogosult a szerződés megkötésére.
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a köztemető fenntartása
továbbra is az önkormányzat kezében marad. A temetőben csak a Veszterm Bt temethet. A
hozzátartozók továbbra is bárkivel megegyezhetnek a temetési kellékek, dekorációk, virágok,
koszorúk kérdésében, de a temetést csak a szolgáltató végezheti. Ezt tartja a legésszerűbb
megoldásnak.
Borsik Imre – képviselő – aggályának adott hangot, azzal kapcsolatban, hogy Móricgát apró
település, rendkívül zárt közösség. A halottakkal való bánásmódnak nagyon nagy jelentősége
van, az emberek egy embert fogadnak el az R. Nagy Jenőt. Ő pedig nem a Veszterm Bt
alkalmazottja. Ez nagyon komoly kérdés, hiszen az idős emberek nem fognak elfogadni más
személyt, aki a temetést végzi.
Csontos Máté – polgármester – válaszában elmondta, hogy ebben a kérdésben
megegyezésre fog törekedni a Veszelka Antal és a Kiss István között. Az tény, hogy az R.
Nagy Jenő a Lélekharangok Kkt. alkalmazottja, ezért ezt még ki kell dolgozni, hogy a
Veszterm Bt-nél is temethessen. Ígéretet tett, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy
Móricgáton az R. Nagy Jenő temethessen. Az önkormányzatnak az a célja, hogy a temetkezés
kultúráltan történjen a temetőben. A kegyeleti kellékeket bárhol megvásárolhatják a
hozzátartozók, a temetkezést azonban csak a Veszterm Bt végezheti el a temetőben. Egy fő
önkormányzati alkalmazott a Csíkos Tibor, aki közreműködik a temető fenntartásában,
parkgondozásban, a kulcs nála található meg, temetéseken is jelen van.
A szerződést úgy köti meg az ön kormányzat, hogy ne veszítse el az állami támogatást, a
sírhely bevételeket az Önkormányzat szedi be. 2014. évben az állami támogatásból felújítják a
ravatalozó drapériáját, székeket vásárolnak, festési munkálatokat végeznek, valamint
felújítják a ravatalozó faszerkezetét.
Zöldág János – alpolgármester – mit ígér a Veszelka Antal, mennyi lesz egy átlagos
temetés, illetve egy köztemetés?
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Valentovics Beáta – jegyző – köztemetés esetén a kellékek a „szociális temetkezési
kellékek” kategóriából kerülnek felhasználásra. Egy helyben elhalálozott személy esetében
bruttó 95.000.-Ft költséggel vállalja. Átlagos lakossági temetés számla 36.200.-Ft temetői
szolgáltatáson felül 90.000.-Ft kellékek számlával bővül. Amennyiben a család magasabb
igénnyel áll elő a kellékeket illetően az ár növekszik.
Csontos Máté – polgármester – javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljanak hozzá,
hogy Móricgát Községi Önkormányzat képviseletében a VESZTERM Kereskedelmi Betéti
Társaság (Jászszentlászló, Tavasz u. 10.) képviselőjével Veszelka Antal ügyvezetővel a
kegyeleti közszolgáltatási szerződést megkösse. A szerződés megkötésének határidejét
javasolja 2014. április 30. napban meghatározni.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
22/2014. (IV. 29.) határozat Móricgát
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés
megkötése
Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Csontos Máté polgármestert, hogy a VESZTERM Kereskedelmi
Betéti Társaság képviselőjével Veszelka Antal ügyvezetővel móricgáti köztemető üzemeltetése tárgyában - a Kegyeleti
Közszolgáltatási Szerződést 2014. május 1. napjától 5 év határozott
időtartamra kösse meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csontos Máté polgármester
6. Napirendi pont.
Egyebek.
6/1.Tájékoztatás Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása ügyében
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az
Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása jogcímen az Önkormányzat 10 millió
forint támogatást kapott. A támogatásból a Zrínyi utca burkolatának felújítása történik. Erre
árajánlatot kapott a Stravia Kft-től, mely szerint 750 folyóméter hosszan 5 cm vastag
kiegyenlítő burkolat aládolgozással 4 cm vastag aszfaltréteg kerül az úttestre. Az egész Zrínyi
utca hosszán nem tudják az utat felújítani, ugyanis ahhoz, hogy a fennmaradó 210 méter
burkolatot rendbe tegyék további 3 millió forintra lenne szükség. Plussz még erre jön a közel
2 millió forint, amit a korábbi kátyúzásért is ki kell fizetni a Straviának. A két millió forint
útfelújítás fedezete a közutak fenntartására biztosított normatív támogatás.
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Borsik Imre – képviselő – nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy ne az egész Zrínyi utca
kerüljön felújításra. A lakosság elé hogyan áll ki a képviselő-testület, ha úgy újít fel egy utcát,
hogy nem végig kerül új burkolat.
Csontos Máté – polgármester – válaszában elmondta, hogy a Zrínyi utca végén a burkolat
elfogadható állapotban van. A képviselő-testületnek dönteni kell, ha vállalják, hogy további 3
millió forintot biztosítanak az út felújítására akkor nincs ennek akadálya. Az Önkormányzat
megkapta az IPA pályázat keretében nyújtott támogatást, összesen hozzávetőlegesen 20 millió
pénzkészlete van.
Deli Jánosné – képviselő – nagyon örült a Borsik képviselő felvetésének. Az utca
felújításának az a lényege, hogy teljes egészében megtörténjen. Nem szívesen nézett volna a
lakosság szemébe, ha nem tudják teljesen felújítani a Zrínyi utcát.
Zöldág János – alpolgármester – támogatja a javaslatot. Az Önkormányzat nincs nehéz
helyzetben, a tartalékból a teljes hosszon meg kell csináltatni az utat.
Csontos Máté – polgármester – javasolja a képviselő-testületnek, adja meg a felhatalmazást,
hogy a Móricgát Zrínyi utca burkolat felújítása tárgyában a vállalkozói szerződést a
kiskunhalasi Stravia Kft-vel kösse meg. A vállalkozói szerződés értelmében a teljes Zrínyi
utca burkolata felújításra kerül 960 fm hosszan. A beruházás fedezete az
Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása jogcímen biztosított 10 millió forint,
valamint Móricgát Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének Tartalék előirányzata.

Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
23/2014. (IV. 29.) határozat Móricgát
Móricgát Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása
Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Csontos Máté polgármestert, hogy a STRAVIA Emulziógyártó és
Útfenntartó Kft-vel – Móricgát Zrínyi Miklós utca burkolat felújítás
tárgyában – a vállalkozói szerződést kösse meg.
A vállalkozói szerződés értelmében a teljes Zrínyi utca burkolata
felújításra kerül 960 fm hosszan. A beruházás fedezete az
Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása jogcímen
biztosított 10 millió forint, valamint Móricgát Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetésének Tartalék előirányzata 3 millió forint
értékben.

Határidő: Azonnal
Felelős: Csontos Máté polgármester
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6/1.Deli Gizella móricgáti lakos kérelme
Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az ülés előtti napon
érkezett Deli Gizella Móricgát, Felső Móricgát 94. szám alatti lakos kérelme. Kérelmező nehéz anyagi
helyzetére hivatkozva Önkormányzati támogatást kérelmez, de nem jelölte meg pontosan, hogy milyen
célból és milyen összeget.
Ennek alapján tájékoztatta a képviselőket, hogy a hivatal munkatársa felveszi a kapcsolatot
kérelmezővel, annak érdekében, hogy a kérelem pontos tárgya megjelölésre kerüljön. A kérelem
későbbiekben kerül a képviselő-testület elé megtárgyalásra.

6/2. Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása.
Valentovics Beáta – jegyző - A 273/2012.(IX.28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők
továbbképzéséről 12. § -a rendelkezik a továbbképzési kötelezettség teljesítésének
finanszírozásáról. A köztisztviselők számára előírt továbbképzési kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást legalább az előírt tanulmányi kötelezettségek
teljesítését biztosító mértékben a közigazgatási szervnek kell biztosítani. A közszolgálati
továbbképzés, a vezetőképzés, valamint a közigazgatási szakvizsgák költségeit a
közigazgatási szervnek a foglalkoztatott létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként
(továbbiakban normatív hozzájárulás) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek (továbbiakban
NKE) kell megfizetni. A normatív hozzájárulás alapja az illetményalap 73%-a, melyet minden
év január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők létszámának alapulvételével kell megfizetni az
NKE részére, aki igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetéséről. A Közös
Hivatalánál a 2014. január 1-jei köztisztviselői létszám 10 fő. A 38.650.-Ft-os köztisztviselői
illetményalap 73%-a 28.214.-Ft/fős normatív hozzájárulás fizetési kötelezettséget jelent a
költségvetési szerv részéről. Fenti létszámmal számolva (10 fő*28.214.-Ft/fő) 282.140- Ft-os
normatív hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik fenti rendelet szerinti továbbképzési
kötelezettség teljesítésének finanszírozására. Ha a közigazgatási szerv a normatív
hozzájárulást megfizeti, azonban a köztisztviselői nem vesznek részt a továbbképzésben, az
NKE utólag nem számol el a fel nem használt normatív hozzájárulás összegével, a keletkezett
többletet az NKE a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel. Ha a közigazgatási
szerv közszolgálati továbbképzési, vezetőképzési vagy közigazgatási szakvizsga igényei az év
folyamán meghaladják a megfizetett normatív hozzájárulást, akkor többlet normatív
hozzájárulást köteles fizetni a különbözet mértékében az NKE részére. Ha a többlet normatív
hozzájárulást a közigazgatási szerv nem fizeti meg, akkor az NKE nem köteles a
továbbképzést biztosítani. Ha a közigazgatási szerv által megfizetett normatív hozzájárulás év
végén meghaladja a foglalkoztatott köztisztviselők létszámarányosan befizetett normatív
hozzájárulásának összegét, akkor az NKE a következő továbbképzési időszakra beszámítja a
többletet. A köztisztviselő továbbképzési kötelezettségeinek teljesítésére felhasznált költség
kizárólag a programjegyzéken szereplő programok útján használható fel. A szakmai
továbbképzési igényeket a közigazgatási szerv a programjegyzékre felvett továbbképzésekkel,
felsőoktatási vagy az akkreditált felnőttképzési intézményektől megrendelés útján vagy belső
továbbképzéssel teljesíti. A költségvetési szerv dologi kiadásai erre nem nyújtanak fedezetet.
A költségvetésben továbbképzési kiadásokra megtervezett összeg fenti kötelező
továbbképzési kötelezettségen felüli, egyszeri jellegű szakmai továbbképzésekre talán
elegendőek.
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Csontos Máté – polgármester – javasolja a továbbképzési kötelezettség teljesítésének
finanszírozásához 282.140.- Ft összegű normatív hozzájárulás biztosítását.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
24/2014. (IV. 29.) határozat
Továbbképzési kötelezettség finanszírozása
Határozat
Móricgát
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
273/2012.(IX.28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők
továbbképzéséről 12. §-a alapján a továbbképzési kötelezettség
teljesítésének finanszírozásához 10 fő részére 282.140.- Ft összegű
normatív hozzájárulást biztosít.
Az előirányzat beépül a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi módosított költségvetésébe. Az előirányzat fedezete
a Közös Hivatal 2013. évi pénzmaradványa.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ezen
években
történő
normatív
hozzájárulás
elkövetkezendő
megtervezéséhez a kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének
fennállásáig.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal

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

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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