JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 23án 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csontos Máté polgármester
Zöldág János alpolgármester
Borsik Imre képviselő
Tóth Antal képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Valentovics Beáta

jegyző

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes 80 % megjelenés. Deli Jánosné telefonon bejelentette távolmaradását.
Külön tisztelettel köszöntötte Valentovics Beáta jegyzőt.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
2. Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi munkatervének jóváhagyása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Beszámoló a Kiskunfélegyháza hívatásos tűzoltó parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi

tevékenységéről
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. Egyebek

1. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása és
(Írásos előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – A meghívó mellékleteként a Képviselő-testületek tagjai megkapták
az írásos előterjesztés anyagát. Az írásos előterjesztés anyagának megfelelő formában javasolja az
Alapító Okirat módosításának elfogadását.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az előterjesztés mellékletében szereplő Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát
módosítását jóváhagyja

81/2014. (XII. 23.) határozat
Szent László Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az Szent László Óvoda
és Bölcsőde Alapító okiratát 2015. január 01 napjától az
alábbiak szerint módosítja:
1./ Az 1.10 pont az alábbiak szerint változik, mely tartalmazza
az intézmény működési körét, felvételi körzetét:
1.10. Működési köre (felvételi körzete): Jászszentlászló és
Móricgát Községek közigazgatási területe A szabad
férőhelyek kihasználása érdekében más települések lakosai
is igénybe vehetik az óvoda és bölcsődei ellátásokat.
2./ Az 1.17. pont az alábbiak szerint változik:
1.17.Alkalmazott szakfeladatok:
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai gondozása
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása(sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral /súlyos tanulási,
figyelem-vagy
magatartásszabályozási
zavarral/küzdő,
gyermekek integrált óvodai nevelése)
889101-1 Bölcsődei ellátás

3./ Az alapító okirat 1.17. pont helyébe a kormányzati
funkciók kerülnek :
1.17. Kormányzati funkciók:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
4./Az Alapító Okiratot a határozat mellékletbe foglaltak szerint
egységes szerkezetbe foglalják.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Alapító
Okirat Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartásában
történő átvezetéséről gondoskodjon
Felelős: Csontos Máté polgármestere
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal

2. Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi munkatervének jóváhagyása
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
Csontos Máté – polgármester – A meghívó mellékleteként a Képviselő-testületek tagjai megkapták
az írásos előterjesztés anyagát.
Az írásos előterjesztés anyagának megfelelő formában javasolja – Móricgát Községi Önkormányzat
2015. évi munkatervének elfogadását.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:

82/2014. (XII. 23.) határozat
Móricgát Községi Önkormányzat
2015. évi munkatervének meghatározása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét
az alábbiak szerint határozza meg:
Általános napirendek
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
mindenkor hatályos szövegének megfelelő napirendek.

Február
1.
2.

A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása
Március

1.
Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig
2.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások, igénybevétele valamint a
fizetendő térítési díjak szóló rendelet felülvizsgálata
3.
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Április
1.
Beszámoló
Móricgát
Község
Önkormányzat
2014.
évi
költségvetésének teljesítéséről (Zárszámadás)
2.
Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről
3.
A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
4.
Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről, Társulási
Tanácsban végzett tevékenységekről
5.
Gazdasági program jóváhagyása
Május
1.
Május 31-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámoló
2.
Jegyzői beszámoló a Közöd Hivatal munkájáról

Június
1.

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Szeptember

1.
2.

Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
November

1.

Közmeghallgatás
December

1. A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2. Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: folyamatos

3. Napirendi pont
Beszámoló a Kiskunfélegyháza hívatásos tűzoltó parancsnokság 2013. évi
tűzvédelmi tevékenységéről
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
Csontos Máté – polgármester – képviselő-testület tagjai kézhez kapták Leiz Gábor
tűzoltóparancsnok beszámolóját a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2013.
évi tűzvédelmi tevékenységéről. Az anyag teljes körű. Egyben kifejtette véleményét, hogy a
tűzoltósággal nagyon jó az önkormányzat kapcsolata. Nagyon jól végzik a munkájukat, az
Önkormányzat köszönetét fejezi ki.
Javasolja a beszámoló jóváhagyását.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

83/2014. (XII. 23.) sz. határozat
Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó
parancsnokság 2013. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló

Határozat
Móricgát
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2013. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Folyamatos

4. Napirendi pont
Egyebek.
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a művelődési ház udvarán
épülő konyha helyiség építési munkálatai befejeződtek, a burkolást kezdik meg a
szakemberek az ünnepek között.
Minden képviselő társának és a jegyzőnek békés boldog karácsonyt kívánt, valamint
eredményekben gazdag új évet.
Mivel több hozzászólás nem volt, Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző

