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Jegyzőkönyv 

 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 

13 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Zöldág János alpolgármester 
 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 80%-a megjelent. Borsik Imre képviselő távolmaradását 
bejelentette.  
 
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: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi 
költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) rendeletének módosításáról szóló /2015. 
(VI. 26.) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

3. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló ./2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 

 
4. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása 
 (Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester  
 

5. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2014. évi működéséről 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
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6. Egyebek 

 
7. Közszolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatal. 

Zárt ülés keretében 
 

1. 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. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 
Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Jászszentlászlói 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását hagyják jóvá.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2015. (VI. 25.) határozat  
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetésnek módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő – testületei 
a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 
megállapító 8/2015.(II.26.) hat. (Jászszentlászló) és a 7/2015.(II.26.) hat. 
(Móricgát)-ok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.  

 

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

 

58.988.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből 

Költségvetési bevételek előirányzata 

- működési bevételek 122.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 160.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- intézményfinanszírozás 54.260.000.- Ft 

- előző évi pénzmaradvány 4.446.000.- Ft 

 Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 34.760.000.- Ft 
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- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.840.000.- Ft 

- dologi kiadások 12.955.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások 29.000.-Ft 

- beruházások 1.354.000.- Ft 

  
   Felelősök: Nagy András           polgármester 

  Csontos Máté          polgármester 
 Valentovics Beáta   jegyző 

   Határidő: 2015. december 31. 
 

 
 
 
2. Napirendi pont 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról 
 szóló ./2015. (…….) rendelet-tervezetének elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés teljes 
körűen bemutatja a változásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Javasolja a Képviselő-testületnek Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az írásos előterjesztés szerinti 
tartalommal és formában fogadják el. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító  
3/2015. (II.27.) rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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3. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló ./2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet-tervezet 
elfogadása 

  (Írásbeli előterjesztés) 
 
 

Csontos Máté – polgármester – kérte, a képviselők tegyék fel kérdéseiket a témával 
kapcsolatban. 
 
Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke –Ügyrendi bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és Képviselő-testület általi megvitatásra alkalmasnak találta.  
 
 
Csontos Máté – polgármester –javasolja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló rendelet-tervezetet módosítás nélkül fogadja el a képviselő-testület. Az előterjesztés 
szövege teljes körűen felvázolja a helyzetet. 
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

Képviselő-testületének és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

4. Napirendi pont 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása 

  (Írásbeli előterjesztés) 
 
 

Csontos Máté – polgármester – az írásbeli előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának 3. számú módosítását javasolja jóváhagyni.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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34/2015. (VI. 25.) határozat  
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodás 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
3. számú módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása” tárgyú 
előterjesztést és a következő döntést hozza. 

A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerinti Társulási Tanács, 
Felügyelő Bizottság valamint a Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás ez irányú módosítása miatt a Társulási 
megállapodás 3. számú módosításának aláírására.  
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 
 

5. Napirendi pont 
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2014. évi működéséről 
(Írásbeli előterjesztés) 

 
 
 
Csontos Máté – polgármester – az írásbeli előterjesztést valamennyi képviselő kézhez kapta. 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi 
működéséről szóló beszámoló teljes körű, jól áttekinthető anyag. Javasolja a Beszámoló 
elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2015. (VI. 25.) határozat  
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodás 
Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről 
 szóló beszámoló 

 
H a t á r o z a t 

 
Móricgát Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi 
működéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
Felelős:  Csontos Máté polgármester              
Határidő: folyamatos             



6 

 

6. Napirend 
Egyebek  

 
6/1. Jászszentlászló Móricgát közötti összekötő út felújításának tervezése 

 (Szóbeli előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – nagyon komoly problémát jelent a Móricgáton, 
Jászszentlászlón élő emberek számára a Jászszentlászló-Móricgát közötti összekötő út (5407) 
rossz állapota. Ez nemcsak a két települése lakóit érinti, hanem a környéken lakó, vagy 
munkába járó embereket is. Az út már néhol életveszélyes, a felújítás mindenképpen időszerű.  
A Miniszterelnökséget vezető Miniszter arról tájékoztatta az érintett településeket, hogy 
előfordulhat olyan helyzet, hogy év végén maradvány lesz az út felújításra szánt támogatás 
keretén, ezért mindenképpen célszerű a tervezési munkákat elvégezni, mert kész tervekkel 
már azonnal be lehet nyújtani a pályázatot. Felmérték a felújítandó szakaszt, Jászszentlászló 
Kaiser vendéglőtől indulva, a Móricgát Református Templomig 11,5 km felújítására lesz 
szükség. A tervezési munka az 5407 jelű összekötő út ~ 15+000 -26+760 km sz. közötti 
szakasz felújítása kiviteli tervének elkészítése vonatkozik.  Az úttesten a Jászszentlászlói 
szakaszon a Temetőnél egy járdasziget kerül megtervezésre. A teljes tervezési költség az 
ajánlat szerint 1.790.000.-Ft + ÁFA. Jászszentlászló Községi Önkormányzat a vállalkozói 
szerződés megkötést megköti a Makadám 2000 Úttervező Mérnöki Iroda Kft (Szeged, Juhász 
Gyula u. 9.) vállalkozással a tervezési munkáltok elvégzésére. A tervezési költségek 
megosztásra kerülnek Jászszentlászló Község Önkormányzatával. A tervezési költség 
fedezete Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Általános tartalék 
előirányzata.  
 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2015. (VI. 25.) határozat 
5407 jelű összekötő út felújítása 
kiviteli tervének elkészítése 

H a t á r o z a t 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 
hozzájárul, hogy a Jászszentlászló-Móricgát közötti 5407 jelű 
összekötő út ~ 15+000 – 26+760 km sz. közötti szakasz 
felújítása kiviteli terveinek elkészítésével Jászszentlászló 
Községi Önkormányzat megbízza a Makadám 2000 Úttervező 
Mérnöki Iroda Kft (Szeged, Juhász Gyula utca 9. ) vállalkozást 
1.790.000.-Ft + ÁFA vállalkozói díjért. A tervezési költségek 
50%-át Móricgát Községi Önkormányzat Felhalmozási célú 
pénzeszközátadással megtéríti Jászszentlászló Községi 
Önkormányzatnak.   
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A tervezési díj (50%) fedezete a Móricgát Községi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének – Általános tartalék 
előirányzata. 

 
Felelős:    Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 31. vállalkozói szerződés 
megkötésére 
 
 

 
Csontos Máté polgármester – tájékoztatta a képviselőket és a jelen lévőket, hogy az 
Aratóünnep 2015. július 11-én kerül megrendezésre Móricgáton. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak, külön meghívót senkinek nem küldenek. Mivel több hozzászólás nem volt, 
Képviselő-testület a munkát zárt ülés keretében folytatja.  
 

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


