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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.április 23-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, 100%-os a  megjelenés.  
 
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

2. Móricgát Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló ./2015. (IV. 24.) 
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

 
3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

4. Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2015. (IV. 24.) önkormányzati 
rendelet-tervezet jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere 
 

5. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:Csontos Máté polgármester 
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6. Móricgát  Községi Önkormányzat belső ellenőri 2014. évi összefoglaló jelentés 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:Csontos Máté polgármester 
 

7. Dr. Csanádi Attila fogorvos ellátási szerződés felmondása  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:Csontos Máté polgármester 

 
8. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

9. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 2014. évi 
tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

10. Móricgát Községi Önkormányzat Gazdasági programjának elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

11. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodás 
módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

12. Egyebek.  
 
 

 
1. Napirendi pont.  

 Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásának 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
 
Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve az írásos előterjesztés anyagát elmondta, hogy 
jelentős megtakarítás jelentkezett a dologi kiadásokon, erre magyarázatul szolgál, hogy  
készletbeszerzésen, irodaszer beszerzésen, szolgáltatás vásárlás költségén megtakarítást értek 
el.   
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Csontos Máté – polgármester - javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti 
formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
zárszámadását képviselő-testület hagyja jóvá.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2015. (IV. 23.) határozat  
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi zárszámadásának megállapítására 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testület ülésén a 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadását  

  

56.575.000.- Ft  bevételi 

52.129.000.- Ft kiadási 

4.446.000.- Ft bevételi többlet 

 

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a  

Költségvetési bevételek teljesülése 

- működési bevételek 2.467.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek  194.000.- Ft 

- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről 2.429.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek teljesülése 

- előző évi pénzmaradvány 3.843.000.- Ft 

- intézményfinanszírozás 47.642.000.- Ft 

Költségvetési kiadások teljesülés 

- személyi juttatások 
31.352.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 8.320.000.- Ft 

- dologi kiadások 7.846.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai 100.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások 348.000.- Ft 

 - beruházások 4.163.000.- Ft 

 

2.) A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 12 fő. 
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3.) Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele: 

Kiadások mindösszesen 52.139.000.- Ft 

Állami hozzájárulás 37.281.000.- Ft 

Saját bevételek és átvett pénzeszközök - 8.933.000.- Ft 

                      Finanszírozási szükséglet: + 5.915.000.- Ft 

   Jászszentlászló hozzájárulása     (83,5 %) + 4.939.000.- Ft 

   Móricgát hozzájárulása               (16,5 %) + 976.000.- Ft 

 

3.) Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott 2014. évi jóváhagyott pénzmaradványát a költségvetési szerv 
vezetője évközben a költségvetésben meghatározott feladatok 
finanszírozására használhatja fel. 

 

Határidő:   2014. december 31. 

Felelősök: Csontos Máté  polgármester 
             Valentovics Beáta  jegyző 

 
2. Napirendi pont 
 Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló./2015. (…..) rendelet-tervezet 
elfogadása 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők  
 

Zöldág János – alpolgármester – jelentős adóhátralék mutatkozik az önkormányzatnál. Ezt, 
hogyan kívánják kezelni? 

 

Valentovics Beáta  - jegyző – elmondta, hogy együttműködési megállapodást köt az 
önkormányzat egy végrehajtó irodával, ettől azt remélik, hogy a hátralékok jelentős része 
megszűnik, és reméli javul az adó fizetési morál is. 

 

Csontos Máté – polgármester – Miután alpolgármester úr választ kapott kérdésére, több 
hozzászólás nem volt, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2015 (…….) rendelet-
tervezetét fogadja el a képviselő-testület az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és 
formában.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
 

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 Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
módosításáról szóló határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2015. (IV. 23.) határozat 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetésének módosítására 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő – testülete a Jászszentlászlói 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését megállapító 
7/2015.(II.26.) hat. (Móricgát)-ok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.  

 

   1.) Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete a 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését  

 

58.987.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

 állapítja meg, melyből 

 Költségvetési bevételek előirányzata 

működési bevételek 122.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 160.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 



6 

 

- intézményfinanszírozás 54.260.000.- Ft 

- előző évi pénzmaradvány 4.445.000.- Ft 

 Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 34.760.000.- Ft 

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

- dologi kiadások 12.983.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- beruházások 1.354.000.- Ft 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelősök: Csontos Máté          polgármester 
       Valentovics Beáta   jegyző 

 

4. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2015. (IV. 24.) önkormányzati 
rendelet-tervezet jóváhagyása. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők.  
 

Javasolta a Képviselő-testületnek Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal 
történő elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító  

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

5. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IIII. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
(Írásbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők  
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Valentovics Beáta - jegyző – kiegészítve az írásos előterjesztés anyagát, elmondta, hogy a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési főosztály észrevétellel élt a 
rendelettel kapcsolatban. A módosítás ennek alapján dolgozza át az alaprendeletet. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy előre láthatólag májusban ismét át kell dolgozni a helyi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról szóló rendeletet, a szelektív hulladék gyűjtés 
bevezetése okán.  

 

Csontos Máté – polgármester - Javasolta a Képviselő-testületnek a helyi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
9/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 
 
 

6. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat belső ellenőri 2014. évi összefoglaló jelentés 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2014. évben a 
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által végzett belső ellenőrzést az 
Önkormányzatnál, mely során a gazdálkodásának és működésének szabályszerűségét 
vizsgálta. Az éves összefoglaló jelentést a képviselők kézhez kapták, azt áttanulmányozhatták.  
 
Javasolja az előterjesztésben szereplő 2014. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 
jóváhagyását.  
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Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2015. (IV. 23.) határozat 
2014. évi belső ellenőrzési  
összefoglaló jelentés jóváhagyása 
 
 

H a t á r o z a t 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent 
Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által készített 
2014. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja.  
 
 
 
Felelős:     Csontos Máté  polgármester  
Határidő: Azonnal. 

 
7. Napirendi pont 

Dr. Csanádi Attila fogorvos ellátási szerződés felmondása  
(Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté  – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Csanádi 
Attila fogorvos kérelemmel fordult az önkormányzatokhoz, a fogorvosi ellátási szerződés 
felmondása tárgyában. Javasolja, képviselő-testület hagyja jóvá a határozat tervezetet. A 
doktor úr döntött, reményei szerint sikerül másik fogorvost találni.  
 
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2015. (IV. 23.) határozat 
Dr. Csanádi Attila fogorvos fogászati 
alapellátást biztosító szerződés felmondása 

 
H a t á r o z a t 

 
1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Dr. Csanádi Attila egyéni vállalkozó fogorvos fogászati alapellátás 
biztosítása tárgyában megkötött szerződésének - és annak módosítása 
– 29. pontjában foglalt írásbeli felmondással történő megszüntetését. 
A felmondási idő 6 hónap, melynek kezdő napja 2015. április 01. nap. 
 

Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2015. április 30. kiértesítésre.  
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2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmondási idő alatt 
tegyen intézkedéseket a fogászati alapellátás 2015. október 01. 
napjától történő biztosításra.  
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 
 
3. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a felmondási idő utolsó napján 
2015. szeptember 30-án az átadott eszközök átvételéről, a mérőóra 
állások rögzítéséről, majd ezt követően a közüzemi szerződések 
módosításáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Valentovics Beáta jegyző 
Határidő: 2015. október 31. 

 
 

8. Napirendi pont 
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az írásbeli 
előterjesztés anyaga teljes körű. Javasolja a Jászszentlászló-Móricgát Községi 
Önkormányzatok Társulása 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület 
hagyja jóvá.  
 
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 19/2015. (IV. 23.) határozat 
Jászszentlászló-Móricgát Községi  
Önkormányzatok Társulás működéséről 
szóló beszámoló 

H a t á r o z a t 
 
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: 2015. április 30. 
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9. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 
2014. évi tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – elmondta, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen 
tartalmazza a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 
munkát. Javasolja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület hagyja jóvá.  
 
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

20 /2015. (IV. 23.) határozat 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás működéséről szóló beszámoló 
 

H a t á r o z a t 

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: 2015. április 30. 

 
10. Napirendi pont 

Móricgát Községi Önkormányzat Gazdasági programjának elfogadása 
 (Írásbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté – polgármester – az előterjesztés anyaga tartalmazza az önkormányzat 2015-
2019. időszak közötti gazdasági programját. Javasolja Móricgát Községi Önkormányzat 
Gazdasági Programját képviselő-testület hagyja jóvá.  
 
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
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 21/2015. (IV. 23.) határozat 
Móricgát Községi Önkormányzat Gazdasági 
programjának elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Móricgáti Önkormányzat 2015-2019. évre szóló gazdasági 
programjáról szóló előterjesztést és a határozat mellékletét képező 
2015-2019. évre szóló gazdasági programját elfogadja.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
 

11. Napirendi pont 
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása társulási 
megállapodás módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté – polgármester – az előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. Átadta 
a szót a jegyzőnek. 
 
Valentovics Beáta – jegyző – a módosítást követően a közművelődési tevékenység nem a 
Társulás keretei között működik, hanem átkerül Jászszentlászló Községi Önkormányzathoz. 
Annak ellenére, hogy a társulás keretei között működött a közművelődési tevékenység, 
Móricgát nem járult hozzá a fenntartásához, hiszen a tevékenységet csak Jászszentlászló 
község keretei között végezték. 
 
Csontos Máté – polgármester – javasolja a Jászszentlászló-Móricgát Községi 
Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítását, az előterjesztés szerinti 
tartalommal és formában.  
 
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 22/2015. (IV. 23.) határozat 
Társulási Megállapodás módosítása 

H a t á r o z a t 
 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási 
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Megállapodás módosítását, a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
egységes szerkezetbe foglalt formában jóváhagyja.  
 
Felelős:  Csontos Máté polgármester 
 Valentovics Beáta jegyző  
Határidő: 2015. május 1. 

 

12. Napirendi pont 
Egyebek.  

 
 
  12/1 Döntés Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről 
   (Írásos előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek. 
 
Valentovics Beáta – jegyző – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya észrevétellel élt az önkormányzat 2015. február 26-án hozott „Adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség” tárgyában hozott képviselő-testületi határozattal kapcsolatban. 
Ennek alapján az észrevételnek megfelelően az írásos előterjesztés szerinti határozat-tervezetet 
terjesztik a képviselő-testület elé. 
 
Csontos Máté – polgármester – tekintettel a jegyző által felvázolt körülményekre, javasolja 
a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat visszavonását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2015. (III.26.) határozat 
Móricgát Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete 6/2015. (II. 26.) 
határozat visszavonása 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. 
(II. 26.) számú határozatát visszavonja.  
 
 Felelős:  Csontos Máté  polgármester  
Határidő: Azonnal 

 
 
Csontos Máté – polgármester – javasolja elfogadni az előterjesztés szerinti tartalommal és formában 
a határozati javaslatot.  
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Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

24/2015. (IV. 23.) határozat 
Döntés Adósságot keletkeztető ügyletből 
eredő fizetési kötelezettségről 
 

H a t á r o z a t 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzat saját bevételeit, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 
várható összegét „e Ft-ban” az alábbiak szerint fogadja el a 2016-2018. 
költségvetési évekre: 

Megnevezés 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő három évben 

2016. 
év 

2017. 
év 

2018. 
év 

Helyi és települési 
adóból származó 
bevétel 

8.784 8.872 8.961 

Az önkormányzati 
vagyon és az 
önkormányzatot 
megillető vagyoni 
értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából 
származó bevétel 

769 804 812 

Osztalék, koncessziós 
díj és hozambevétel 

   

Tárgyi eszköz és 
immateriális jószág, 
részvény, részesedés, 
vállalat értékesítéséből 
vagy privatizációból 
származó bevétel 

   

Bírság, pótlék és 
díjbevétel 

101 102 103 
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Kezességvállalással 
illetve 
garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 

   

Saját bevételek 
összesen 

9.681 9.778 9.876 

Saját bevételek 50 %-
a 

4.840,5 4.889 4.938 

Hitel, kölcsön 
felvétele, átvállalása a 
folyósítás napjától a 
végtörlesztés napjáig, 
és annak aktuális 
tőketartozása 

   

Hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a 
forgalomba hozatal 
napjától a beváltás 
napjáig, kamatozó 
értékpapír esetén annak 
névértéke, egyéb 
értékpapír esetén annak 
vételára 

   

Váltó kibocsátása a 
kibocsátás napjától a 
beváltás napjáig, és 
annak a váltóval 
kiváltott 
kötelezettséggel 
megegyező, kamatot 
nem tartalmazó értéke 

   

 

Pénzügyi lízing 
lízingbevevői félként 
történő megkötése a 
lízing futamideje alatt, 
és a lízingszerződésben 
kikötött tőkerész 
hátralévő összege 

   

A visszavásárlási 
kötelezettség 
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kikötésével megkötött 
adásvételi szerződés 
eladói félként történő 
megkötése – ideértve a 
valódi penziós és 
óvadéki repóügyleteket 
is – a visszavásárlásig, 
és a kikötött 
visszavásárlási ár 

Szerződésben kapott, 
legalább 365 nap 
időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés és 
a még ki nem fizetett 
ellenérték 

   

Hitelintézetek által, 
származékos 
műveletek 
különbözeteként és 
Államadósság kezelő 
Központ Zrt-nél 
elhelyezett fedezeti 
betétek és azok összege 

   

 

Előző év(ek)ben keletkezett 
tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség 

0 0 0 

Hitel, kölcsön 
felvétele, átvállalása a 
folyósítás napjától a 
végtörlesztés napjáig, 
és annak aktuális 
tőketartozása 

   

Hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a 
forgalomba hozatal 
napjától a beváltás 
napjáig, kamatozó 
értékpapír esetén annak 
névértéke, egyéb 
értékpapír esetén annak 
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vételára 

Váltó kibocsátása a 
kibocsátás napjától a 
beváltás napjáig, és 
annak a váltóval 
kiváltott 
kötelezettséggel 
megegyező, kamatot 
nem tartalmazó értéke 

   

Pénzügyi lízing 
lízingbevevői félként 
történő megkötése a 
lízing futamideje alatt, 
és a lízingszerződésben 
kikötött tőkerész 
hátralévő összege 

   

 

A visszavásárlási 
kötelezettség 
kikötésével megkötött 
adásvételi szerződés 
eladói félként történő 
megkötése – ideértve a 
valódi penziós és 
óvadéki repó 
ügyleteket is – a 
visszavásárlásig, és a 
kikötött visszavásárlási 
ár 

   

Szerződésben kapott, 
legalább 365 nap 
időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés és 
a még ki nem fizetett 
ellenérték 

   

Hitelintézetek által, 
származékos 
műveletek 
különbözeteként és 
Államadósság kezelő 
Központ Zrt-nél 
elhelyezett fedezeti 
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betétek és azok összege 

Tárgyévben 
keletkezett, illetve 
keletkező, tárgyévet 
terhelő fizetési 
kötelezettség 

0 0 0 

Fizetési kötelezettség 
összesen 

0 0 0 

Saját bevételek 50 %-
a csökkentve az összes 
fizetési 
kötelezettséggel 

4.840,5 4.889 4.938 

 

 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

  12/2 Döntés falugondnoki, gépkocsi beszerzése tárgyában 
 
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy megjelent a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről.   
A pályázatot 2015. május 4. és 2015. május 13. közötti időszak között lehet benyújtani. A 
Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ által működtetett falugondnoki szolgálat 
esetében szolgáltatásfejlesztés szükséges, ezért a rendelet 2. §. (1) bekezdés a.) pontja 
(továbbiakban: 1. célterület) alapján új gépjármű beszerzésére nyújt be pályázatot. A 
célterület a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 
szolgáltatás ellátásához kapcsolódódik. A falugondnoki szolgálat működési területe Móricgát, 
a szolgálat az Alapszolgáltatási központ keretei között működik, a Társulás a fenntartó, ezért a 
pályázatot a Társulás nyújthatja be.  
 
Képviselő-testület hozzájárul, hogy az MvM rendelet alapján kiírt a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatás 
tárgyában a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása, mint fenntartó 
pályázatot nyújtson be. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges forrást Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat Társulása részére rendelkezésre 
bocsátja a pénzt. Önkormányzat a feladatellátással érintett falugondnoki szolgáltatást a 
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásával kötött feladat ellátási szerződés 
keretében kívánja működtetni.  
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Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2015. (IV. 23.) határozat 
Felhatalmazás pályázat benyújtására 

 
H a t á r o z a t 

 
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 
Tanács elnökét, hogy a Társulás fenntartásában működő Alapszolgáltatási 
Központ falugondnoki gondnoki szolgálata szolgáltatásnak fejlesztése 
érdekében új gépkocsi beszerzése tárgyában pályázatot nyújtson be.  
 
Társulási Tanács a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015. (IV. 17.) 
MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 
részletes feltételiről szóló jogcímen nyújtja be pályázatát  
 
Fenntartó az MvM rendelete 2. §.(1) bekezdés a.) pont kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához 
kapcsolódóan (1. célterület) jogcímen nyújt be pályázatot falugondnoki 
kisbusz, beszerzésére.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges forrást Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat 
Társulása részére rendelkezésre bocsátja a pénzt.  
 
Önkormányzatunk a feladatellátással érintett falugondnoki szolgáltatást a 
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulásával kötött 
feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a tárulási tanács elnökét a pályázati 
dokumentumok elkészítésével, a pályázat benyújtásával. 

 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: 2015. május 13-ig pályázat benyújtása. 



19 

 

 

 
 12/3 Egyéb tájékoztatások 
 
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a falunapi rendezvény 
véglegesítésre került.  A művelődési ház udvarán fasort ültettek. A régi iskolaépületben lévő 
vendégház teljesen elkészült, sikerült berendezni, az ágyneműt és minden szükséges készletet 
beszerezni.  
 
Mivel több hozzászólás kérdés nem volt, az ülést berekesztette. 

 
K. m. f. 

 
 
 

 
 
 Csontos Máté Valentovics Beáta 
 polgármester jegyző 


