Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án
13 30 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 képviselők 100%-a megjelent.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Napirendi pontok:
1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1/2014. (I. 21.) rendelet módosításáról szóló ./2014. (…….)
rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi
költségvetését megállapító 4/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról szóló ./2014.
(…….) rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
4. Polgármesteri beszámoló a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulása 2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
5. Polgármesteri beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi
működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
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6. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a Közös
Hivatal 2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Valentovics Beáta jegyző
7. Egyebek.

1. Napirendi pont.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló 1/2014. (I. 21.) rendelet módosításáról 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
módosítás eredményeként a közgyógyellátás jövedelem határa megemelésre kerül. A
jövedelemhatár emelését követően azok az igénylők, akik száz forint miatt estek el a
közgyógyellátástól, megkaphatják a közgyógyellátási igazolványt.
Csontos Máté – polgármester - Mivel kérdés nem hangzott el, javasolja Móricgát Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1/2014 (I.
21.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását az írásos előterjesztés szerinti
tartalommal és formában.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.(V. 29.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1/2014. (I.21.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban Rendelet) módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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2. Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2014. évi költségvetését megállapító 4/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról
szóló ./2014. (…….) rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés teljes
körűen bemutatja a változásokat, amit az eredeti tervezés óta az önkormányzat meg kíván
valósítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csontos Máté – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet az
írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014.(V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító
4/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

3. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
módosítása
(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, hogy az írásos előterjesztés szerinti
formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének módosítását hagyják jóvá.
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
25/2014. (V. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésnek módosítása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő – testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését megállapító 6/2014.
(II.04.) együttes hat. (Móricgát) 1. pontját az alábbiak szerint módosítja.
1.) Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését
50.939.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek

135.000.- Ft

- közhatalmi bevételek

100.000.- Ft

- működési célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről

1.339.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- intézményfinanszírozás
- előző évi pénzmaradvány

45.292.000.- Ft
4.073.000.- Ft

Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások

29.609.000.- Ft

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó

8.139.000.- Ft

- dologi kiadások

8.089.000.- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

50.000.- Ft

- egyéb működési célú kiadások
- tartalékok
- beruházások

956.000.- Ft
4.096.000.- Ft

Határidő:2014. december 31.
2013. zárszámadást jóváhagyó együttes ülés
Felelősök: Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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4. Napirendi pont
Polgármesteri
beszámoló
a
Jászszentlászló-Móricgát
Önkormányzatok Társulása 2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)

Községi

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
26/2014. (V. 28.) határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulása 2013. évi működéséről beszámoló

Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 93 §. 14. pontja, illetve Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulásának Társulási megállapodása 14. pontja
alapján előterjesztett beszámolóját a Társulási tanácsában végzett
tevékenységéről.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal

5. Napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 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.
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Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
27/2014. (V. 28.) határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
2013. évi működéséről beszámoló
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester által, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 93.§ 14. pontja, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja
alapján előterjesztett beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal.

6. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a
Közös Hivatal 2013. évi működéséről.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.
Valentovics Beáta – jegyző – az írásos előterjesztés anyagát nem kívánta kiegészíteni, kérte a
képviselőket tegyenek fel kérdéseket.
Zöldág János – alpolgármester – a Hivatal működéséhez tartozik az önkormányzati vagyon
nyilvántartásának kérdése. Álláspontja szerint időt és energiát kell a jövőben fordítani az
önkormányzat ingatlanainak nyilvántartására, pontos helyének a meghatározására. Nagyon
fontos, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő területeket megjelöljék, legalább egy
oszloppal. A saját tapasztalat, hogy Erdőszéplak területén is vannak rendezetlen területek,
ahol a szomszédos ingatlan tulajdonosa elbirtokolhatja az önkormányzat területét. Tisztában
van azzal, hogy az erdő területek esetében is nagyon nehéz meghatározni a pontos határát a
területnek, de erre oda kell figyelni és ennek érdekében hozzáértő földmérőt kell
foglalkoztatni, aki pontosan megjelöli a nyilvántartás szerinti föld- erdő területeket.
Valentovics Beáta – jegyző – természetesen az önkormányzat rendelkezik Vagyonkataszter
programmal, nyilvántartanak minden önkormányzati tulajdonú területet. A területek pontos
helyének, a határainak megjelölése szakértelmet igénylő feladat, arra áldoznia kell az
önkormányzatnak.
Csontos Máté – polgármester – ezt nem végezheti akárki, ehhez földmérő szakember kell.
Az természetesen komoly terhet jelent az önkormányzatnak. Hajlandó ezt vállalni, hiszen
rendbe kell egyszer tenni a dolgot. Abban biztos, hogy az erdő területek rendben vannak,
hiszen azokat az önkormányzat ültette.
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Zöldág János – alpolgármester – az Erdőszéplaki területek esetében még az is megnehezíti a
helyzetet, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő földek is vannak ott. Ajánlotta, hogy az
önkormányzat vegye fel a kapcsolatot Almási Istvánnal, a KEFAG Bugaci erdészetének
munkatársával, nagyon pontos nyilvántartásuk és térképeik vannak.
Csontos Máté – polgármester - Zöldág alpolgármester úr hozzászólására a jövőben az
ingatlan vagyon – elsősorban külterületi földek, szántók, erdők – nyilvántartását felül
vizsgálják.
Javasolja a Közös Hivatal 2013. évi működéséről szóló határozat-tervezetet az írásos
előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
28/2014. (V. 28.) határozat Móricgát
Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi működéséről a beszámoló
Határozat
Jászszentlászló Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászszentlászló
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (V. 23.)
önkormányzati rendelete 59. §. (2) bekezdése alapján a jegyző által készített
a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
7. Napirendi pont.
Egyebek
7/1 Közbeszerzési terv jóváhagyása
Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzésekről. Mivel jelenleg közbeszerzést érintő beruházásról nincs
tudomásunk, abban az esetben nemlegesen kerül elfogadásra. Ha közbeszerzési eljárás válik
szükségessé, akkor a közbeszerzési tervet módosítani kell.
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Csontos Máté – polgármester – a jegyző tájékoztatása alapján javasolja, hogy Móricgát
Község Önkormányzat a 2014. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét
nemleges megjelöléssel hagyja jóvá. Az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket,
beruházásokat figyelemmel kísérik és amennyiben szükséges a közbeszerzési tervet
módosítják.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
29/2014. (V. 28.) határozat
A 2014. évi közbeszerzési tervről
Határozat
Móricgát Község Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által
2014. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét
nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel
érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: folyamatos

7/2. A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai
számára közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a
vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési
eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala.
Csontos Máté – polgármester – a meghívó kiküldését követően érkezett a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól egy előterjesztés, melyet
kiosztottak a képviselőknek. A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
tagönkormányzatai
számára
közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer
keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés
alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala szükséges. Ezért kérte a
Képviselő-testületet, hogy az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal és formában a határozat
javaslatot fogadják el.
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Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
30/2014. (V. 28.) határozat
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Határozat

1.
Megállapítja, hogy a Móricgát Községi Önkormányzat ellátási
körzetét érintő részre ajánlatot benyújtó az ajánlattevő a pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, szakmai szempontból alkalmas a
szerződés teljesítésére, továbbá ajánlatok érvényesek.

2.
Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési
szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján
az 1. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP
Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
KUNSÁG-HALAS
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy
a közös ajánlattevők tették ezen Részre az összességében
legelőnyösebb ajánlatot.

3.
Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési
szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján
a 2. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP
Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy
a közös ajánlattevők tették ezen Részre az összességében
legelőnyösebb ajánlatot.

4.
Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési
szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján
a 3. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP
Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös
ajánlattevők tették ezen Részre az összességében legelőnyösebb
ajánlatot.
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5.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Móricgát Községi Önkormányzat ellátási körzetét érintően a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést – a közbeszerzési
eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés ajánlattevők részére
történő megküldését követően – a törvényben meghatározott határidőn
belül, a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítését követően a
Móricgát Községi Önkormányzat nevében megkösse.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csontos Máté polgármester

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

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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