Jegyzőkönyv

Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember
23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Zöldág János alpolgármester
Borsik Imre képviselő
Deli Jánosné képviselő
Tóth Antal képviselő
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Zöldág János – alpolgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Csontos Máté
akadályoztatás miatt nem tud megjelenni, ezért a képviselő-testületi ülést levezeti.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselők 80%-a megjelent.
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: Zöldág János alpolgármester
2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) rendeletének módosításáról szóló /2015.
(IX. 24.) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Zöldág János alpolgármester
3. Móricgát Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Zöldág János alpolgármester
4. Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Zöldág János alpolgármester
5. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Zöldág János alpolgármester
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6. Kistérségi honlap üzemeltetés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Zöldág János alpolgármester
7. Egyebek

1.

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

Zöldág János - alpolgármester: - 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. A
határozat végrehajtásának felelőse Zöldág János alpolgármester.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
38/2015. (IX. 23.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetésnek módosítása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő – testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését megállapító
7/2015.(II.26.) hat. (Móricgát) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.
1.) Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését

a

60.108.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek

819.000.- Ft

- közhatalmi bevételek

160.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- intézményfinanszírozás
- előző évi pénzmaradvány

54.683.000.- Ft
4.446.000.- Ft
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Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások

36.047.000.- Ft

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó

10.170.000.- Ft

- dologi kiadások

12.458.000.- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

50.000.- Ft

- egyéb működési célú kiadások

29.000.-Ft

- beruházások

1.354.000.- Ft

Határidő:2015. december 31.
Felelősök: Zöldág János alpolgármester
Valentovics Beáta jegyző

2.

Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról
szóló ./2015. (IX. 24.) rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)

Zöldág János – alpolgármester – 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
13/2015. (IX. 24.) 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 Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)

Zöldág János – alpolgármester – a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés teljes
körűen bemutatja a változásokat. Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.
Valentovics Beáta - jegyző – kiegészítve az előterjesztést elmondta, hogy az önkormányzat
2013 évben összeállította a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 2013. 07. 01-től az
önkormányzat csak akkor pályázhat, ha rendelkezik HEP-pel. Előírás továbbá, hogy az
Esélyegyenlőségi Programot kétévente felül kell vizsgálni, aktualizálni kell. Erre került most
sor. A Türr István Képző- és Kutató Intézet (Kecskemét) véleményezte a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot és támogatja azt.
Zöldág János – alpolgármester - Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és
tartalommal Móricgát Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
módosítását hagyják jóvá. A határozat végrehajtásának felelőse Csontos Máté polgármester.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

39 /2015. (IX. 23) számú határozat
„Helyi Esélyegyenlőségi Program” módosítása
Határozat

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2013 (XI.11.) számú
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, majd
felülvizsgálta és azt az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal, egységes
szerkezetben elfogadja.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirend
Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való
csatlakozásról
(Írásbeli előterjesztés)

Zöldág János – alpolgármester – Móricgát Községi Önkormányzat a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2016. évi fordulóhoz is csatlakozni kíván, erről az írásos
előterjesztés elkészült.
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Javasolja a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról szóló
előterjesztésben szereplő határozat tervezetet Képviselő-testület módosítás nélkül hagyja jóvá.
A határozat felelőse Csontos Máté polgármester.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
40/2015. (IX.23.) számú határozat
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj
pályázathoz való csatlakozásról
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához.
Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre) és „B” típusú (hat
egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás közzétételét elrendeli.
Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015. október 1. napja. A
pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 9. napja.

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2015. október 1., Csatlakozási nyilatkozat beküldése
2015. november 9., Pályázatok benyújtása

5.

Napirendi pont
Kiskunmajsai Többcélú
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Kistérségi

Társulás

Társulási

megállapodás

Zöldág János – alpolgármester – A meghívó mellékletében kézhez kapták a képviselők a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról készült
előterjesztést.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti
formában és tartalommal a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodás módosítását hagyják jóvá. A határozat felelőse Csontos Máté polgármester.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

5

41/2015. (IX. 24) számú határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodás módosítása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal, egységes szerkezetben
elfogadja.
Képviselő-testület
aláírására.

felhatalmazza

polgármester

urat

a

Megállapodás

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
6.

Napirendi pont
Kistérségi honlap üzemeltetés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
(Írásbeli előterjesztés)

Zöldág János – alpolgármester – Képviselő-testület tagjai megismerték a Kistérségi honlap
üzemeltetés költségeinek lakosságszám arányos biztosításáról készült előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal biztosítsák a
Kistérségi honlap üzemeltetés költségeit, lakosságszám arányosan, a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás részére. A megállapodás aláírásának és a határozat végrehajtásának
felelőse Zöldág János alpolgármester.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

42 /2015. (IX. 23) számú határozat
Kistérségi Honlap üzemeltetés költségeinek
lakosságszám arányos biztosítása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy a kistérségi honlap üzemeltetésének 2015. évben felmerülő 3
hónapos költségeire lakosságszám arányosan bruttó 2.500 Ft összegű egyéb
működési célú támogatást ad át államháztartáson belülre megállapodás
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ellenében, elszámolási kötelezettséggel a Többcélú Kistérségi Társulás
részére Móricgát Községi Önkormányzata általános tartaléka terhére.
Móricgát Községi Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi
továbbá, hogy a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a kistérségi
honlap üzemeltetetésének 2016-ban fennmaradó 9 havi költségét a tagdíjból
kívánja fedezni.

Felelős: Zöldág János alpolgármester a megállapodás aláírására,
Határidő: 2015. szeptember 30. a megállapodás aláírására,

7. Napirendi pont
Egyebek
Zöldág János – alpolgármester – nem kíván az Egyebekben felszólalni, átadta a szót a
jegyzőnek.
Valentovics Beáta - jegyző – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat
nyert az Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében az összekötő utcák burkolatának
felújítására. Mivel a felújítás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt – három árajánlatot kérnek
be vállalkozásoktól. Ennek alapján a legjobb ajánlat kerül kiválasztásra.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül
tudomásul vette.
Valentovics Beáta - jegyző – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Közös
Hivatalnál egy fő köztisztviselő jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt 2015. július 19.
napjával. Korábban a gazdálkodás területén dolgozó Erdélyi Lászlóné jelezte, hogy vissza
kíván jönni a Hivatalhoz, amennyiben lehetőség van rá. Kérése kedvező elbírálásban
részesült, 2015. október 15. napjától ismét a Közös Hivatal gazdálkodásán dolgozik.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül
tudomásul vette.

Zöldág János alpolgármester – mivel több hozzászólás nem hangzott el - az ülést
berekesztette.
K. m. f.

Zöldág János
alpolgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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