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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án 

13 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Zöldág János alpolgármester  
 Borsik Imre képviselő 
 Tóth Antal képviselő  
 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 
 
Csontos Máté - polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket, valamint Valentovics 
Beáta jegyzőt. Deli Jánosné képviselő, távolmaradását bejelentette. A megjelenés 80%. 
 
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. Móricgát Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 

 
2. Járási Esélyteremtő Programterv elfogadása  

(írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 

 
3. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 

 
4. A Központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásáról 

(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

5. Egyebek 
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1. Napirendi pont 

Móricgát Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 

 
 
Csontos Máté – polgármester – ismertette a Közbeszerzési Szabályzat anyagát.  
 
Javasolja a Képviselő-testületnek Móricgát Községi Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2016. (I. 28.) határozat  
Móricgát Községi Önkormányzat  
Közbeszerzési Szabályzata 
 

Határozat 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
január 28. hatállyal az előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatát.  
 
Felelős:     Csontos Máté polgármester  
Határid ő: Azonnal. 

 
 

2. Napirendi pont 
Járási Esélyteremtő Program elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Járási Esélyteremtő 
Program elfogadásáról szóló határozat tervezetet hagyják jóvá.   
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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2/2016. (I. 28.) határozat 
Járási Esélyteremtő Program 
elfogadása 
 

Határozat 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kiskunmajsa 
járás területi együttműködésének fejlesztése” című ÁROP-1.A.3-
2014-2014-0021 jelű pályázat keretében kidolgozott Járási 
Esélyteremtő Programtervet elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester  
Határid ő: azonnal  

 
3. Napirendi pont 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté - polgármester: - Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és 
tartalommal a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás, Társulási megállapodás 
módosításáról szóló határozat tervezetet hagyják jóvá.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2016. (I. 28.) határozat 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodás módosítására 

 
Határozat 

 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, 
aláírásának napján történő hatálybalépéssel elfogadja. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 
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4. Napirendi pont 
A Központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásáról 
(Írásbeli előterjesztés) 

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

 
Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Központi orvosi 
ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásáról szól határozat tervezetet hagyják jóvá.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
4/2016.(I.28) határozta 
Központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának 
finanszírozásáról 
 
 

Határozat 
 
1.Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi 
ügyelet feladatának ellátását a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (6120 Kiskunmajsa, Fő 
u. 66.) kívánja megoldani.  
 
2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy az orvosi ügyelet feladatot teljes körűen átadja a 
szolgáltatónak. A szolgáltató vállalja, hogy teljes körűen ellátja a 
feladatot.  
 
3.Móricgát  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság szerződést kössön az illetékes Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Osztály Dél-
alföldi Regionális Hivatalával annak érdekében, hogy a Kft. az 
ügyeleti ellátás finanszírozását közvetlenül megkapja. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: azonnal   
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5. Napirendi pont 

Egyebek 
 
5/1. Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés valamint a 
2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása 
 

 
Csontos Máté - polgármester: - Az előterjesztés anyagát 2016. január 26-án kapta meg, 
ekkor már a meghívó kiküldésre került.  
 
Adott időt a képviselőknek, hogy a írásbeli anyagot elolvassák  
 
Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal hagyják jóvá a 
határozat-tervezet.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
5/2016. (I.28.) határozat  
Közszolgáltatási szerződés módosítása 

Határozat 
 

A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Felgyői (Csongrádi) 
körzethez tartozó tagjaként úgy dönt, hogy a  
 
1. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás, mint Ajánlatkérő által „A Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP 
1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számú „Települési Szilárd Hulladék 
mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a 
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” 
elnevezésű projekt eszközeinek, létesítményeinek közszolgáltató általi 
igénybevételének bérleti jogviszony keretében történő biztosítása 
mellett, az ezen létesítményekkel, eszközökkel ellátandó települési 
szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási feladatok ellátása - Felgyői 
(Csongrádi) körzet” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII törvény előírásainak megfelelően lefolytatott a Kbt. 94 § (3) 
bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás eredményeként a HOMOKHÁTSÁGI 
KONZORCIUM CSONGRÁD 2014.-t [FBH-NP Nonprofit 
Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – konzorciumvezető, 
közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.); Csongrádi 
Víz-és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság- 
konzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely: 6640 Csongrád, 
Bercsényi M utca 39.)] képező gazdasági szereplőkkel a jelen 
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határozat 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően a 
Közszolgáltatási Szerződést Kiegészítő Üzemeltetési Szerződés 
megkötését jóváhagyja. 
 
Felelős: Csontos Máté. polgármester 
Határidő: legkésőbb 2016. február 01. 
 
 
2. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium Tulajdonközösségben részes egyes önkormányzatok által 
2014. június 26. napján a Felgyői (Csongrádi) körzethez tartozó 
önkormányzatok számára ellátandó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatok teljesítésére megkötött 
hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú 
módosítását a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltaknak 
megfelelően elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza annak 
Móricgát Községi Önkormányzat nevében történő aláírására Csontos 
Máté Polgármesterét.  
 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: legkésőbb 2016. február 01. 

 
5/2. Móricgát, Erdőszéplak belterületi házak mögötti állami területek 
megvásárlása 

 
Zöldág János – alpolgármester - Móricgát, Erdőszéplak lakótelep mögött húzódó 0322/15 
és 0322/16 hrsz-ú, KEFAG ZRT kezelésében lévő állami földterületek vonatkozásában a 
lakók - akiknek házuk van területek mellett – kifejezték azon szándékukat, hogy meg kívánják 
vásárolni a házak vonalában lévő területeket. A lakók nyilatkoztak, hogy a terület vételi árát 
és a megosztás költségeit vállalják. A területek a magyar állam tulajdonában vannak, ezért a 
Nemzeti Földalaphoz kell kérelemmel fordulni, hogy ezt a területet megvásárolnák. A 
kérelemhez csatolni kell a KEFAG Zrt hozzájáruló nyilatkozatát, valamint egy értékbecslést, 
amelyet az NFA is elfogad. Az értékbecslés nem olcsó dolog, azt az Önkormányzatnak 
vállalnia kell, hogy a lakók hozzá tudjanak jutni a területhez. Egy másik lehetőség lenne még 
a tartós bérlet, ha az NFA bérbe adná a területeket az Önkormányzatnak, az pedig biztosítaná 
a használatot a lakóknak. Ezt a kérdéskört körbe kell járni, ehhez kéri a képviselő-testület 
támogatását, valamint a jegyző közreműködését.  
 
Csontos Máté – polgármester – javasolja, hogy a jegyző keresse meg írásban a Nemzeti 
Földalapot, és kérjen állásfoglalást ebben a kérdésben. A tartós bérlet – minimum 20 év – 
kérdését, valamint a területek felértékelésének kérdését is tisztázza. Amennyiben az 
értékbecslés megtörténik, akkor tudnak a lakókkal egyeztetni, hogy tudják-e a vételárat 
vállalni. Felkéri a jegyzőt a szükséges lépéseket tegye meg.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül 
tudomásul vette.  
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5/3 Tájékoztatás Temetőben urnafal kialakítása ügyében. 

 
Csontos Máté – polgármester – Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2016. évben egy 
urnafal kialakítását tervezi a Móricgáti köztemetőben. Ennek a műszaki lehetőségét, és az 
anyagi költségét felmérik.  
 
Zöldág János – alpolgármester – támogatja az urnafal kialakítását. Az igaz, hogy 
Móricgáton nincs nagy igény az urnás temetésre, de mégis jó megoldásnak tartja, azon 
elhunytak – esetleg köztemetéssel temetettek – részére, akiknek nincs hozzátartozójuk, hiszen 
a sírokat sem gondozná senki. Álláspontja szerint köztemetés esetén is alkalmazni lehetne ezt 
a temetkezési módot. 
 
Tóth Antal- képviselő – ennek a temetkezési módnak nincs Móricgáton hagyománya. A 
jelenleg köztemetésre váró elhunyt esetén is a koporsós temetést javasolja. Egyébként 
támogatja az urnafal kialakítását, hiszen ez egy választási lehetőség lenne, akinek erre van 
igénye így is temethetne.  
 
Egyben jelezte, hogy a ravatalozó tetőszerkezetét, a gerincet és a burkolatot megkezdte a 
viharos szél, kérte a polgármestert intézkedjen a hibák kijavításáról, hiszen nagyobb károk 
lesznek, ha most nem javítják ki.  
 
Csontos Máté – polgármester – megköszönte a képviselő jelzését, intézkedni fog a tető 
javítása ügyében. Nemrég cserélték ki a csatornát, akkor még nem volt megsérülve a tető 
borítása.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül 
tudomásul vette.  
 
Csontos Máté polgármester mivel több hozzászólás nem volt, az ülést berekesztette.  
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 Csontos Máté Valentovics Beáta 
 polgármester jegyző 


