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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án 

14 00 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, 80% megjelenés.  
 
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:Csontos Máté  polgármester 
 

2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2014. évi 
költségvetését megállapító 4/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
./2015. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

3. Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  
 

4. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:Csontos Mété  polgármester 
 

5. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2015. évi 
költségvetését megállapító ./2015. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
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6. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 

../2015. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté  polgármester  
 

7. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 
juttatásairól szóló ../2015. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  
 

8. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft által működtetett Szakorvosi 
Rendelőintézet 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

9. Egyebek 
 

 
1. Napirendi pont.  
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 
módosítása 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Előterjesztő:Csontos Máté  polgármester 
 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen 
fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozat-
tervezethez. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és 
tartalommal.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2015. (II. 26.) határozat 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetésének módosítására 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő – testületei 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 Önkormányzatok Képviselő-testületei a Jászszentlászlói 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését  
 
56.886.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 
 
állapítja meg, melyből a 
Költségvetési bevételek előirányzata 
- működési bevételek 2.467.000.- Ft 
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- közhatalmi bevételek 194.000.- Ft 
- működési célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről 2.429.000.- Ft 
Finanszírozási bevételek előirányzata 
- intézményfinanszírozás 47.953.000.- Ft 
- előző évi pénzmaradvány 3.843.000.- Ft 
Költségvetési kiadások előirányzata 
- személyi juttatások 32.223.000.- Ft 
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 8.896.000.- Ft 
- dologi kiadások 11.127.000.- Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai  100.000.- Ft 
- elvonások és befizetések 348.000.-  Ft 
- beruházások 4.192.000.- Ft 
 
  
 Határidő: 2014. december 31-vel visszamenőleg 
 
  
 Felelősök: Csontos Máté          polgármester 
 Valentovics Beáta   jegyző 
 
 
2. Napirendi pont 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 
2014. évi költségvetését megállapító 4/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli 
formában és tartalommal történő elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2014. évi 
költségvetését megállapító 4/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete  
 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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3. Napirendi pont 
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  
 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 
formában és tartalommal.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2015. (II.26.) határozat 
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő  
fizetési kötelezettség 

 
 
 

Határozat  
 

Móricgát Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2015. évben 
nem tervez olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 
3. §.(1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése 
válhat szükségessé a költségvetési évet követő három évben.  

 
 

Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. Napirendi pont 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Előterjesztő:Csontos Mété  polgármester 
 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen 
fenntartott Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozat-
tervezethez. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és 
tartalommal.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2015. (II. 26.) határozat 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetésének jóváhagyása 
 

 

H a t á r o z a t  

1.) Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 

 

54.542.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

 határozza  meg,   melyből a 

 

 Költségvetési bevételek előirányzata 

működési bevételek 122.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 160.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- intézményfinanszírozás 54.260.000.- Ft 

      Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 34.760.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.840.000.- Ft 

- dologi kiadások 9.238.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- beruházások 654.000.- Ft 

 

2.)A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét 2015. évben nyitó 13 főben,  
záró 13 főben határozza meg. 

 

3.) A képviselő-testületek megbízzák Jászszentlászló Község Polgármesterét, 
hogy a Közös Hivatal költségvetésének Jászszentlászló Községi Önkormányzat 
2015. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 
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5.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község Polgármesterét, hogy 
gondoskodjon a Közös Hivatal finanszírozásának Móricgát Község 
Önkormányzata 2015. évi költségvetésébe való beépítéséről. 

 

  3.) Intézmény finanszírozása a két település lakosságszám arányában kerül 
meghatározásra a következők szerint: 

 

- Központi költségvetési támogatás 37.098.000.- Ft 

- Móricgát hozzájárulása    504 fő      16,6 %                         2.849.000.- Ft                                                                 

- Jászszentlászló              2.529 fő      83,4 % 14.313.000.- Ft 

  
 6.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 
végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
  
 Határidő: 2015. február 28 
 Felelősök: 
 Csontos Máté polgármester 
 Valentovics Beáta jegyző 

 
 

5. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 
2015. évi költségvetését megállapító ./2015. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Zöldág János – alpolgármester – felvetette annak kérdését, hogy az önkormányzat áfa körbe 
tartozhatna-e, akkor a beruházások áfa-ját visszaigényelhetné. 
 
Csontos Máté – polgármester – válaszában elmondta, hogy ahhoz el kellene érni az áfa 
törvény hatálya alá tartozó tevékenységből 6 millió forint árbevételt. Ezért nem igényelheti 
vissza az  áfa-t Móricgát. Egyébként a tevékenységüknek kis mértéke tartozik az áfa törvény 
hatálya alá.  
 
Mivel több kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 
írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
 
6. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról 
szóló ../2015. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  
 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – jogszabályi kötelezettség a települési támogat szabályozása 
2015. február 28. napjáig.  
 
Csontos Máté – polgármester - mivel hozzászólás nem hangzott el, javasolta a Képviselő-
testületnek a rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat a települési 
támogatásról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 
 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
7. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 
juttatásairól szóló ../2015. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  
 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg. Támogatja a 
javaslatot, a hivatal munkájával elégedett. Móricgát nem szenvedett soha hátrányt, ezért – 
mivel a költségvetés is lehetőséget nyújt erre – támogatja az előterjesztést.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – megköszönte a támogatást. Egyben köszönetének adott hangot, 
hogy a Képviselő-testület hozzáállása is biztosít minden tárgyi- pénzügyi fedezetet a hivatal 
hatékony működéséhez.  
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Csontos Máté – polgármester - mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-
testületnek a rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

8. Napirendi pont 
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft által működtetett Szakorvosi 
Rendelőintézet 2015. évi költségvetésének jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

Csontos Máté - polgármester: - a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 
által működtetett szakorvosi rendelőintézet 2015. évi költségvetésének jóváhagyása a téma. 
Az előterjesztés anyaga teljes körű, javasolja annak elfogadását az előterjesztés szerinti 
tartalommal és formában. Móricgát továbbra sem befizető.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2015. (II.26.) határozat 
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltatói  
Nonprofit Kft által működtetett Szakorvosi  
Rendelőintézet 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 
 

 
 
 

Határozat  
 

Móricgát Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete jóváhagyja a 
jegyzőkönyv mellékletében szereplő Kiskunmajsai Kistérségi 
Közszolgáltatói Nonprofit Kft által működtetett Szakorvosi 
Rendelőintézet 2015. évi költségvetését, 

 
Felelős: polgármester 

 Határidő: Azonnal 
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9. Napirendi pont 
 Egyebek 
9/1. Polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 
 
 

Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2011. évi CLXXXIX tv. 
39. foglaltak alapján a polgármesternek és a képviselőknek minden év január 1-től számított 30. napon 
belül vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni.  Ennek hiányában, a polgármester és a képviselők nem 
gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított tiszteletdíjakat sem vehetik fel. 

Ügyrendi bizottság 2015. február 26-án 10 00 órai kezdettel megtartott ülésén megállapította, hogy 
Móricgát Községi Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt határidőig mindenki 
eleget tett, saját és családtagjai vagyontételi nyilatkozat leadásának. 

Móricgát Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül 
tudomásul vette.  
 
 9/2 Tájékoztatás önkormányzati lakás felújítása tárgyában. 
 
Csontos Máté - polgármester: - tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat kivágatta a 
művelődési ház és a régi általános iskola épületénél lévő nyárfákat. A nyárfák megöregedtek, 
kivágásuk halaszthatatlanná vált, hiszen már szakadtak le ágak korábban. A fa értékesítésből 
származó bevétel egy részét az általános iskolánál lévő volt pedagógus szolgálati lakás 
felújítására kívánja fordítani. Kifestik, egy kicsit tatarozzák, és egy vendégházat terveznek ott 
kialakítani. Ha Erdélyi vendégek érkeznek, akkor az önkormányzat el tudja helyezni kulturált 
körülmények között. Természetesen bármely Móricgáti lakos rendelkezésére bocsátják a 
lakást, ilyen célra térítésmentesen.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül 
tudomásul vette.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette.  
 

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


