Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én
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 az önkormányzat 2014. évi
költségvetését megállapító 4/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról szóló ./2014.
(…….) rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltató kiválasztása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
4. Egyebek.
5. Szociális kérelmek elbírálása
Zárt ülés
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1. 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.
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
13/2014.(VI. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító
4/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

2. 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.
Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. januárban – a
tervek szerint – egy fő köztisztviselő nyugdíjba vonul. Tekintettel arra, hogy a kolléga
munkaügyi, ipar-kereskedelmi ügyintézői feladatokat lát el, melyek közül a munkaügy
nagyon komoly terület, ezért az utódjának már 2014. évben be kell tanulnia a feladatokat.
Tervek szerint 2014. szeptember 01. napjától kerül a hivatalhoz a kolléga, és december 31.
napjáig veszi át a munkakört. A gazdálkodáson egy fő határozott időre foglalkoztatásra került
2014. december 31. napjáig, segít a könyvelési feladatokban.
Csontos Máté – polgármester - 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:
31/2014. (VI. 25.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésnek módosítása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését megállapító
6/2014.(II.04.) együttes hat. (Móricgát)-ok 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja.
1.) Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését
53.086.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzat
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek
- működési célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről

135.000.- Ft
100.000.- Ft
1.339.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- intézményfinanszírozás
- előző évi pénzmaradvány

47.669.000.- Ft
3.843.000.- Ft

Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások

31.463.000.- Ft
8.701.000.- Ft
8.100.000.- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
- tartalékok
- beruházások

50.000.- Ft
676.000.- Ft
4.096.000.- Ft

Határidő: 2014. december 31.
2014. zárszámadást jóváhagyó együttes ülés
Felelősök: Csontos Máté
polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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3. Napirendi pont
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szolgáltató kiválasztása
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – kérte, a képviselők tegyék fel kérdéseiket a témával
kapcsolatban.
Tóth Antal – képviselő –Móricgát községben várhatóan mikor lesz csatornahálózat?
Csontos Máté – polgármester – erre vonatkozóan pontos dátumot nem tud mondani, de
amennyiben pályázati kiírás jelenik meg azonnal lépni fognak. Már léteznek olyan
technológiák, melynek segítségével egy kistelepülés szennyvize kezelhető, hiszen Móricgáton
az érintett lakások száma csupán 60 körül van.
Valentovics Beáta – jegyző – az önkormányzatnak közművel összegyűjtött szennyvíz
szolgáltatás témakörében rendeletalkotási kötelezettsége van. Mivel az előzetes becslések
alapján a szolgáltatás ellenértéke közbeszerzési értékhatárt nem éri el, az Önkormányzatnak
három ajánlatot kell bekérnie, olyan szolgáltatóktól, akik minden feltételnek megfelelnek. Ez
az első lépés. A szolgáltató kiválasztását követően kerülhet sor a rendelet elfogadására.
Csontos Máté – polgármester – Az előterjesztés anyagát képhez kapták a képviselők,
javasolja, hogy a határozat-tervezetet módosítás nélkül fogadja el a képviselő-testület. Az
előterjesztés szövege teljes körűen felvázolja a helyzetet. Nemcsak Móricgát Község fog
ezzel a kérdéssel szembesülni.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
32/2014. (VI. 25.) számú határozat
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz
szolgáltató kiválasztása
Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
a Polgármestert, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII
törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában valamint a 44/F. § (3)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a nem közművel
összegyűjtött szennyvíz szolgáltató kiválasztása érdekében 3 db
ajánlatot kérjen be.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2014. július 31.
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4. Napirendi pont
Egyebek.
4/1. Zöldág János alpolgármester indítványa Erdőszéplaki terület megosztása
tárgyában.
Csontos Máté – polgármester – Zöldág János alpolgármester az Erdőszéplaki házsor
lakóinak képviseletében elhozta Erdőszéplak térképvázlatát, melyen nagyon jól látszik, hogy
akinek portája van ezen a területen, minden portához csatlakozik egy kis rész, mely jelenleg
az Erdőgazdaság kezelésében van.
Zöldág János – alpolgármester –Móricgát Erdőszéplakon lévő családi házakhoz tartozó
hátsókertek ügyében szólalt fel. A házsor úgy lett kialakítva, hogy a házak és a közút között
van terület, illetve a házak mögött is van olyan terület, amely nem tartozik senkihez. Állami
tulajdonban lévő – KEFAG ZRT kezelésében lévő – területről van szó, melyet fel lehetne
osztani és az ingatlanokhoz lehetne csatolni. Már a közelmúltban is jelezte a háztulajdonosok
egy része, hogy igényt tartanak a házak mögötti területre. Javasolja, hogy ennek érdekében
készüljön egy igényfelmérés, és amennyiben a lakók jelentős része igényli a területet,
tárgyalásokat kell kezdeményezni a KEFAG ZRT képviselőivel: Fodor Mihállyal és Almási
Istvánnal. Az Erdészet nem tudja művelni ezt a területet, hiszen összességében sem éri el azt a
méretet, hogy erdőt telepítsenek oda. Reméli, hogy az állam ingyen átengedi ezt a területet.
Ajánlatot kell kérni, hogy egy földmérő mennyiért méri szét a földet, illetve, hogy mennyi
annak a költsége, hogy a parcellák a magánszemélyek nevére kerülhessenek.
Csontos Máté – polgármester- az előkertek átadásának semmilyen akadálya nincs, az
Önkormányzat ingyen átadja, csupán a földmérés és az ügyvéd díját fizessék ki a lakók.
Valentovics Beáta – jegyző – nem ismeri pontosan a területet, de valószínűleg a házaknál
lévő előkert közterület, amit nem lehet magántulajdonba adni. Ennek még pontosan utána fog
nézni. Amennyiben az előkert közterület az nem forgalomképes vagyon és nem értékesíthető.
A hátsó kertek ügyében azonban nem látja akadályát, hogy megkezdjék a tárgyalásokat.
Csontos Máté – polgármester – megértette az alpolgármester kérését, és támogatja azt.
Egyeztetést kezdeményez a KEFAG ZRT vezetésével. Amennyiben támogatják a kérést, egy
utcagyűlést fognak tartani, ahol a lakókkal is egyeztetnek. Amennyiben a KEFAG ZRT
pozitívan álla kérdéshez, felveszik a kapcsolatot egy földmérővel és ügyvéddel. Tisztában van
azzal, hogy jelenleg ez a terület a „senki földje” gazos, szemetet is lerakják ott az emberek.
Zöldág János – alpolgármester – hozzávetőlegesen 24 háztulajdonosból 10 fő jelezte eddig,
hogy igényt tart a területre. Hangsúlyozta, hogy személyében nem érintett a kérdésben.
Véleménye szerint az Erdőgazdaságnak is púp a hátán ez a terület, hiszen hasznosítani nem
tudja.
Csontos Máté – polgármester – javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg személyét,
hogy a Erdőszéplaki házsor mögött lévő területek ügyében a tárgyalásokat kezdje meg a
KEFAG ZRT vezetésével.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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33/2014. (VI. 25.) határozat
Erdőszéplaki állami terület
magánkézbe adása tárgyában egyeztetés
Határozat
Móricgát
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Csontos Máté polgármestert, hogy az Erdőszéplak
lakótelep házsor mögött lévő területek magánkézbe adása tárgyában
közvetítői feladatokat lásson el az érintett ingatlantulajdonosok és a
KEFAG ZRT képviselője között.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal.
4/2. Tájékoztatás Művelődési ház udvarán WC kialakításáról.
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy szükséges a Művelődési
ház udvarán kialakítani egy WC helyiséget. A jelenlegi elavult mosdó már nem felel meg a
kor elvárásainak. Lépéseket tesz egy vízöblítéses WC tervezése és kialakítása tárgyában. A
költség 1 millió forint körül várható. A WC csak nyáron üzemel, télen vízteleníteni kell.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat hozatal nélkül
tudomásul vette.
4/3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. nonprofit jellegének,
közhasznú jogállásának megtartása
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.
Valentovics Beáta – jegyző – a meghívó kiküldése után érkezett a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft előterjesztése. Az írásos anyagot a képviselők az ülés
megkezdése előtt kézhez kapták abból a célból, hogy áttanulmányozhassák.

Csontos Máté – polgármester – javasolja, hogy az előterjesztés alapján pontról pontra
haladva szavazzanak a kérdésekben.
Javasolja, hogy Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el, hogy a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban továbbműködjön.
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Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
34/2014. (V. 28.) határozat Móricgát
Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft működése
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy
a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120
Kiskunmajsa, Fő utca 66.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban továbbműködjön.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal
Csontos Máté – polgármester – javasolja, hogy Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete fogadja el, a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.)
társasági szerződés - a társaság nonprofit jellegével és közhasznú jogállásával kapcsolatos módosításának tervezetét, valamint a Társasági Szerződés módosítását az előterjesztés szerint.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
35/2014. (V. 28.) határozat Móricgát
Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft Társasági Szerződésének módosítása
Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120
Kiskunmajsa, Fő utca 66.) társasági szerződés - a társaság nonprofit
jellegével és közhasznú jogállásával kapcsolatos - módosításának
tervezetét, valamint a Társasági Szerződés módosítását az előterjesztés
szerint.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal
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Csontos Máté – polgármester – javasolja, hogy Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca
66.) könyvvizsgálója - az erről szóló taggyűlési határozat meghozatalától 2016. május 31.
napjáig szóló határozott időtartamra - Juhász Imréné (a.n.: Dobi Ilona) 6100
Kiskunfélegyháza, Fűzfa u. 18. szám alatti lakos legyen. A könyvvizsgáló kamarai tagsági
száma: 002168.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
36/2014. (V. 28.) határozat Móricgát
Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft könyvvizsgálójának jóváhagyás
Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy
a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120
Kiskunmajsa, Fő utca 66.) könyvvizsgálója - az erről szóló taggyűlési
határozat meghozatalától 2016. május 31. napjáig szóló határozott
időtartamra - Juhász Imréné (a.n.: Dobi Ilona) 6100
Kiskunfélegyháza, Fűzfa u. 18. szám alatti lakos legyen. A
könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002168.

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést zárt ülés keretében folytatja.

K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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