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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-én 

9 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. 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 2015. évi költségvetésének módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2015. 
évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló ./2016. (…….) 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 2016. évi költségvetésének 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:Csontos Máté  polgármester 
 

5. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2016. 
évi költségvetését megállapító ./2016. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
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6. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 

juttatásairól szóló ../2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  
 

7. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ../2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet 
jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

 
8. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló ../2016. (……) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

 
9. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás 

módosítása. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

 
10. Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  
 (Szóbeli előterjesztés) 
 Előterjesztő: Deli Jánosné üb. elnöke 

 
11. Egyebek 

 
 
1. Napirendi pont.  
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
módosítása 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen 
fenntartott Jászszentlászlói Közös Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot 
ad a határozat-tervezethez. 
 
Valentovics Beáta – jegyző – A költségvetés módosítása tartalmazza megszűnt köztisztviselő 
jogviszonyának megszűnéséből eredő illetmény és járulékterhet.  
 
Csontos Máté – polgármester - 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: 
 
6/2016. (II. 25.) határozat 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetésének módosítására 
 

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  
 

64.986.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 
 

állapítja meg, melyből 
Költségvetési bevételek előirányzata 
- működési bevételek 2.138.000.- Ft 
- közhatalmi bevételek 204.000.- Ft 
Finanszírozási bevételek előirányzata 
- intézményfinanszírozás 58.199.000.- Ft 
- előző évi pénzmaradvány 4.445.000.- Ft 
      Költségvetési kiadások előirányzata 
- személyi juttatások 39.725.000.- Ft 
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 10.909.000.- Ft 
- dologi kiadások 12.719.000.- Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 
- Elvonások, befizetések 29.000.- Ft 
- beruházások 1.554.000.- Ft 
 
 
Határidő:2016. február 28. 
 
Felelősök:  Csontos Máté polgármester 
 Valentovics Beáta jegyző 
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2. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 
2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló../2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve az indoklást elmondta, hogy 2015. évben nőtt a 
helyi adó befizetések mértéke. Ez az elmaradt adóbevételek beszedéséből ered, reméli, hogy 
ezt követően az adó fizetési morál beáll Móricgát Községben is. A saját bevételek között 
ingatlan bérbeadásából származott bevétel 2015. évben. 
 
Csontos Máté - polgármester: - 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  

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Az ülésre megérkezett Deli Jánosné képviselő. A megjelenés 100%.  
 

3. Napirendi pont 
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Móricgát Községi Önkormányzat a következő három évben 
nem tervez hitelt, kölcsönt. Javasolja az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyeletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017-2019. évre várható összegeiről 
szóló határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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7/2016. (II.25.) határozat 
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő  
fizetési kötelezettség 
 

 
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 2017-2019. költségvetési évekre: 

 

 

Megnevezés 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő 
fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három évben 

2017. év 2018. év 2019. év 

Helyi és települési adóból származó 
bevétel 8.872 8.961 

13.000 

 

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

804 812 748 

Osztalék, koncessziós díj és 
hozambevétel 

   

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

   

Bírság, pótlék és díjbevétel 
102 103 

150 

 

Kezességvállalással illetve 
garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 

   

Saját bevételek összesen 9.778 9.876 13.898 

Saját bevételek 50 %-a 4.889 4.938 6.949 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a    
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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 
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 
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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 
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 

   

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 

4.889 4.938 6.949 

 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: folyamatos 
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4. Napirendi pont 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
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 2016. évre tervezett 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2016. (II. 25.) határozat 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi költségvetésének jóváhagyása 
 

 

H a t á r o z a t  

 
1.) Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését 

 
54.407.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 
 határozza  meg,   melyből a 
 
 Költségvetési bevételek előirányzata 
- működési bevételek 122.000.- Ft 
- közhatalmi bevételek 200.000.- Ft 
Finanszírozási bevételek előirányzata 
- irányító szervi támogatás                                              52.085.000.- Ft  
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele  2.000.000.- Ft   
      Költségvetési kiadások előirányzata 
- személyi juttatások 33.959.000.- Ft 
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.386.000.- Ft 
- dologi kiadások 9.512.000.- Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 
- beruházások 1.500.000.- Ft 
 
3.) A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét 2016. évben nyitó 
13 főben,  
záró 13 főben határozza meg. 
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4.) A képviselő-testületek megbízzák Jászszentlászló Község 
Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe való 
beépítéséről gondoskodjon. 
 
5.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község Polgármesterét, 
hogy gondoskodjon a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának 
Móricgát Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe való 
beépítéséről. 
 
  6.)Az intézmény finanszírozása a következők szerint kerül meghatározásra: 
 
- Központi költségvetési támogatás 36.869.000.- Ft 
- Csak Jászszentlászlót terheli                                                          
2.757.000.- Ft 
- Móricgát hozzájárulása    498 fő      16,5 %                  2.056.000.- Ft                                                                                                                           
- Jászszentlászló              2.519 fő      83,5 % 10.403.000.- Ft 
  
 7.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
  
 Határidő:2016. december 31. 
 
  
 Felelősök:  
 Csontos Máté          polgármester  
 Valentovics Beáta   jegyző 
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5. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 
2016. évi költségvetését megállapító./2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet-tervezet 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve az írásos előterjesztés anyagát elmondta, hogy 
2016. évben - a kommunális adó rendelet változása miatt - a kommunális adóból származó 
bevétel lecsökken, várhatóan a hátralék összege realizálódik, amely 385 e Ft. A bevételek 
között legjelentősebb a normatív támogatások mértéke. Szociális ellátások biztosítására kapott 
normatíván az Önkormányzat maximálisan ki kívánja használni, a rászorulók támogatásával. 
Kiadások között szerepel a kötelező feladatok ellátásának biztosítása. Egyházak 2016. évben 
is 100 – 100 e Ft támogatást kapnak. Az egyenleget figyelembe véve 9,5 millió forint 
általános tartalék szerepel a 2016. évi költségvetésben.  
 
Zöldág János – alpolgármester – kérdése Móricgát Községi Önkormányzat hozzájárulásaira 
vonatkozott, miért szerepel a házi gondozásnál a 20% hozzájárulás mértéke? Különösnek 
tartja, hogy kereken 20-80% a megosztás aránya. Számára fontos ez a felvetés, mert Móricgát 
1.175.000.- forintot fizet a házi gondozásra, véleménye szerint ezt a kérdést meg kell 
vizsgálni. 
 
Valentovics Beáta – jegyző – elmondta, hogy a hozzájárulások mértéke a Társulási 
Megállapodás alapján kerül meghatározásra. A házi segítségnyújtás esetén a Társulási 
Megállapodás úgy rendelkezik, hogy a költségek megosztásának aránya Móricgát 20%, 
Jászszentlászló aránya 80%. Figyelemmel alpolgármester felvetésére a következő Képviselő-
testületi ülésre előkészítik a Társulási Megállapodás módosítását. A költségek megosztásának 
kérdését újra szabályozzák a házi gondozás esetében. Jelenleg nincs Móricgát községben házi 
gondozott ellátott, ezért megvizsgálják a finanszírozás kérdését. 
 
Csontos Máté – polgármester – elfogadja a jegyző válaszát, az biztos, hogy egy közösen 
fenntartott intézmény esetén másként kell vizsgálni ezt a kérdést, ugyanis az intézménynek 
egész évben van kiadása, a működtetést finanszírozni kell. 
 
Deli Jánosné – képviselő – kérdése arra irányult, hogy milyen átalakításokat terveznek a 
Faluháznál? 
 
Csontos Máté – polgármester – válaszában elmondta, hogy egy hátsó bejáratot szeretnének 
kialakítani, ugyanis jelenleg az orvosi rendelőnek és a hivatal helyiségeinek egy a váróterme. 
Ebből olyan probléma adódik, hogy a közmunkások mosdóba, konyhába, melegedő 
helyiségbe csak az előtéren keresztül tudnak bemenni. Télen ebből sok probléma adódik, 
ugyanis sár és homok kerül a padlóra, állandóan takarítani kell. A fejlesztési elképzelések 
között szerepel az épületek energetikai felújítása. További kérdés a Jászszentlászló-Móricgát 
összekötő út felújítása. Legfrissebb Magyar Közút Zrt. információk szerint 1,3 km szakasz 
felújításra kerül 168 millió forint költségvetésből. A teljes út felújítása 5,3 m szélességben 
670 millió forintba költségvetéssel készülne el.  
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Deli Jánosné – képviselő – 2016. évi fejlesztési tervekhez kapcsolódva javasolja, hogy a 
sátorhoz az önkormányzat vásároljon étkészletet, tányérokat, evőeszközöket, kellékeket, mely 
egy rendezvény megszervezéséhez szükséges.  
 
Csontos Máté – polgármester – nem támogatja a felvetést. A szerviz beszerzése 3 millió 
forintba kerülne, de még akkor nincs asztal és székek a sátorba. A beszerzés költségét még elő 
tudná teremteni az Önkormányzat azonban ezeket az eszközöket tárolni, kezelni kell. A 
kölcsönzésnél pontosan ki kell adni, vissza kell venni, a sérült darabokat pótolni kell, ez egy 
komoly feladat. Ehhez megfelelő hely kell, ahol tárolják, illetve megfelelő ember, aki 
felelősséggel kezeli.  
 
Fejlesztési elképzelések között szerepel továbbra is a dűlő utak karbantartása. Móricgát 
külterületén nagyon hosszú dűlő útszakaszt kell karbantartani, ez egy állandó probléma. 
Tervei szerint egy MTZ traktort vásárol egy gléderrel. A régi MTZ traktor eladásra kerül, ha 
nyernek a pályázaton.  
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolja a helyi önkormányzat 2016. évi 
költségvetését megállapító rendelet-tervezet 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 2016. évi költségvetését megállapító 

2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
6. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 
juttatásairól szóló ../2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

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, mivel a költségvetés is lehetőséget nyújt erre – 
támogatja az előterjesztést.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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7. Napirendi pont 
 Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2016. (…..) 
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.  
(Írásbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Javasolja a Szerezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
szóló rendelet-tervezet jóváhagyását.  
 
Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 
Ügyrendi Bizottság az SZMSZ módosításról készült előterjesztést megvitatta, a Képviselő-
testület általi megvitatásra alkalmasnak találta, javasolja elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Móricgát Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
8.  Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló ../2016. (……) önkormányzati 
rendelet-tervezet jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. 
 
Valentovics Beáta – jegyző – Móricgát községben is bevezetésre kerül a lakossági szelektív 
hulladékgyűjtés. A sárga fedeles hulladékgyűjtő edényzet osztása folyamatban van, a 2016. 
január 01-i jogszabályváltozások következtében a helyi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rendelet átdolgozásra kerül. Az egyedülálló személy 60 literes 
hulladékgyűjtő edényre, nem egyedül élő személy esetén 80, 110, 120 literes hulladékgyűjtő 
edényre köthet közszolgáltatási szerződést.  
 
Csontos Máté – polgármester – javasolja a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló rendelet-tervezetet Képviselő-testület - az előterjesztés szerinti tartalommal és formában 
- hagyja jóvá.  
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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  
5/2016.(II. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
9. Napirendi pont 
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 
Megállapodás módosítása. 
(Írásbeli előterjesztés) 

 
 

Csontos Máté - polgármester - a Társulási Megállapodás módosításának okát az írásbeli 
előterjesztésből megismerhették a képviselők.  
 
Javasolja a Társulási Megállapodás módosításáról szóló határozat-tervezetet módosítás nélkül 
hagyják jóvá.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2016. (II. 25.) határozat 
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 
Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 
 

H a t á r o z a t 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló 
Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Megállapodás módosítását a 
jegyzőkönyv 2. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt formában 
jóváhagyja 2016. március 1. napjával.  
 
Felelős:  Csontos Máté  polgármester 
 Valentovics Beáta jegyző  
Határidő: 2016. március  1. 
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10. Napirendi pont 

Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  
(Szóbeli előterjesztés) 
 

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 2016. február 24-én 9 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.  
 

11. Napirendi pont 
Egyebek 
 Igazgatási szünet elrendelése 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Csontos Máté - polgármester: - átadta a szót a jegyzőnek.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – 2015. évben már gyakorlat volt az igazgatási szünet, mely 
nagyon jól bevált. Kérte a Képviselő-testület támogatását az írásbeli előterjesztésben szereplő 
határozat-javaslatot. 
 
Csontos Máté - polgármester: Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 
formában és tartalommal. Amennyiben ez a szünet Jászszentlászló községnek nem okoz 
gondot, akkor Móricgátiak el tudják ezt fogadni.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2016. (II. 25.) határozat 
2016. évi igazgatási szünet elrendelése 

 

H a t á r o z a t 
 

1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése 
valamint közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 
igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót 
terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § alapján a Jászszentlászlói 
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Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2016. július 11. 
napjától 2016. július 15. napjáig valamint 2016. december 19. napjától 
2016. december 30. napjáig igazgatási szünetet rendel el. 
 
 
 
Felelős : Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2016. február 29. 

 
2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére, a Közös Hivatalban 
foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az 
ügyelet rendjét határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet 
elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.  
 
Felelős : Valentovics Beáta jegyző 
Határidő: 2016. május 31. 

 
 
 

Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette.  
 

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


