Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én
13 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csontos Máté polgármester
Zöldág János alpolgármester
Borsik Imre képviselő
Tóth Antal képviselő
Fürdős Ferenc Szent László Alapszolg. Kp. vezetője
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, 80% megjelenés. Deli Jánosné nem jelent meg az ülés kezdetéig.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:

1. Móricgát Községi Önkormányzat 2016 évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
2. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás
módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Egyebek.
1. Napirendi pont.
Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Javasolja, hogy Móricgát Községi Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2016. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges
megjelöléssel hagyják jóvá.
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
11/2016. (III. 31.) határozat
Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervének jóváhagyása
Határozat

Móricgát
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az
Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2016. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel
jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel
érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: folyamatos
Deli Jánosné képviselő csatlakozott a Képviselő-testületi üléshez, a megjelenés 100%.
2. 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. A módosított társulási megállapodás 2016.
április 01. napjától lép életbe.
Valentovics Beáta – jegyző – a Társulási Megállapodás módosítása alapján a házi
segítségnyújtás esetén a felmerülő költségek – normatívával csökkentett összegét a két
település lakosságszám arányosan osztja meg. A korábbi 80-20% megosztás esetében
Móricgátot terhelő költség 1.175 e Ft. A módosítást követően, a lakosságszám arányában
történő megosztás esetén 969.365 Ft a Móricgátot terhelő költség. Az előterjesztést
kiegészítve elmondta, hogy a házi gondozás kötelező önkormányzati feladat, melyet
biztosítani kell. Amennyiben van olyan személy, aki a feltételeknek megfelel és igényli a
szolgáltatást, akkor azt igénybe veheti. A Társulás keretei között működő Alapszolgáltatási
Központ intézménynél a házi segítségnyújtás működik egy házi gondozó egész éves bére
megközelítőleg 2.000.000.-Ft. A szolgálatot fenn kell tartani, ezért kéri a Képviselő-testületet,
a döntés meghozatalánál vegye figyelembe.
Zöldág János – alpolgármester – kérdése arra vonatkozott, hogy az egy napra jutó költség
kiszámításánál honnan kerül elő a 252 osztó szám?
Fürdős Ferenc – intézményvezető – jogszabály határozza meg az ellátási kötelezettséggel
terhelt napok számát. Házi segítségnyújtás esetén ez 252 nap. Ez gyakorlatilag a munkanapok
számát jelenti.
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Csontos Máté – polgármester - ezt a kérdést a korábbi testületi ülésen már megvitatták, most
pontosítottak rajta, tisztázásra került.
Zöldág János – alpolgármester – nem is a költségek megosztása miatt érzi úgy, hogy erről a
kérdésről beszélni kell, hanem emberi sorsok miatt. A közelében lakott egy család, ahol
három személy halt meg ápolás, gondozás nélkül. Egy idős 81 éves apa próbált helyt állni,
ápolta beteg feleségét, majd később két fiát. Fizikailag sem volt olyan állapotban, hogy
ágyban fekvő, magatehetetlen embereket ápoljon. Ennek ellenére megpróbált helytállni,
minden alkalommal jelezte gondját a háziorvosnál, aki azt a felvilágosítást adta, hogy
amennyiben nincs sürgősségi ok, azonnal hazaküldik a kórházból, ha beutalja is. A szociális
védőháló álláspontja szerint nem tölti be a szerepét, ezeknek az embereknek senki nem
segített.
Fürdős Ferenc –intézményvezető – elmondta, hogy 2015. évben már nem volt Móricgát
községben házi gondozott. Ő felmérte a móricgáti lakosság körében, hogy lenne-e erre igény,
azonban senki nem jelentkezett az intézménynél. Korábban még Rokolya Józsefné látta el a
házi gondozást, mivel volt igény erre a szolgáltatásra. A polgármesterrel is egyeztetett, abban
maradtak, hogy a térítési díjak miatt senki ne maradjon ellátás nélkül, ezért szükség esetén az
Önkormányzat átvállalja a szolgáltatási díj megfizetését. Azonban ehhez az kell, hogy az
ellátott az intézmény látókörébe kerüljön. Konkrétan erről az esetről nem tájékoztatta senki.
Zöldág János – alpolgármester - Az orvos látta ezeket a beteg embereket. A falugondnok
minden héten vitte orvoshoz, meg sokszor szakrendelésre is. Nem érti miért nem tájékoztatta
az intézmény vezetőjét erről az esetről, nem érti az érintettek miért nem tettek valamit az
ideiglenes elhelyezésért?
Csontos Máté – polgármester – erről már késő vitázni, a jövőben kell a hasonló eseteket
elkerülni. Számtalan emberen próbáltak már segíteni az önkormányzat munkatársai, de volt
olyan, aki visszautasította a segítséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy móricgáti lakos
jelenleg kórházban van, amennyiben hazakerül otthonába, akkor szüksége lesz az ápolásra.
Erről tájékoztatni fogja az intézmény vezetőt, amennyiben szükség lesz a segítségükre.
Zöldág János – alpolgármester –Senki semmit nem tett ezekért az emberekért. Számára nem
a költségek megosztása a lényeges kérdés, hanem az, hogy a móricgáti idős, beteg emberek
ellátásban részesüljenek, és ne kiszolgáltatva halljanak meg.
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Fürdős Ferenc – intézményvezető – ígéretet tett arra, hogy újra fel fogják mérni Móricgáton
az igényeket, a házi gondozást illetően.. Meg fogja keresni a háziorvost, a családsegítőt, az
önkormányzat munkatársát, a falugondnokot, hogy amennyiben tudomásuk van olyan
személyről, aki házi gondozásra szorul, azt azonnal jelezzék az intézménynél. Közzéteszik a
Szent László Alapszolgáltatási Központ elérhetőségét, valamint a jelentkezési lapot, amelyen
a szolgáltatást igényelni lehet.
Csontos Máté – polgármester – Az érintett család, nem került a látókörbe, ezért egy kicsit
mindannyian felelősnek érezhetik magukat. Azonban előre kell tekintetni, az intézményvezető
válasza számára megnyugtató, javasolja a Társulási Megállapodás módosításáról szóló
határozat-tervezetet képviselő-testület hagyja jóvá.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
12/2016. (III. 31.) határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulás Társulási Megállapodás módosítása

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

3. Napirendi pont
Egyebek.
3/1 Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
(Írásbeli előterjesztés kiosztásra került.)

Csontos Máté - polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.
Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselőket, hogy Dr Fodor Tünde Gabriella
fog- és szájsebész szakorvos vállalja, hogy tartós helyettesítésben a fogászati alapellátást
továbbra is biztosítja Jászszentlászló és Móricgát községekre vonatkozóan. Erről készült
írásbeli előterjesztés, melyet minden képviselő kézhez kapott.
Csontos Máté - polgármester – javasolja a határozat-tervezet jóváhagyását az előterjesztés
szerinti formában és tartalommal.
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
13/2016. (III. 31.) határozat
Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése

Határozat

Móricgát Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a fogászati
alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátását. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a fogászati alapellátás tárgyában a megbízási szerződést
kösse meg Dr. Fodor Tünde Gabriella fog- és szájsebész szakorvossal. A
megbízási szerződést 2016. április 1 – 2016. szeptember 30. napjáig terjedő
időtartamra kötik meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2016. április 15.. a szerződés megkötésére.

3/2. VP-6-7.2.1.3-16 pályázat benyújtása
(Szóbeli előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – a VP-6-7.2.1.3-16 pályázat keretében külterületi utak
felújítása cél megvalósítására Móricgát Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be. A
pályázat keretében MTZ 892.2 traktor, MUMGÉP FG 200 gréder, valamint SONAROL LC
SNR 400 homlokrakodó kerül beszerzésre. A támogatás intenzitása 90%. A pályázat teljes
összege: 19.185.255.-Ft, a saját erő mértéke 1.918.255.-Ft.
Tóth Antal – képviselő – az MTZ traktor vásárlását nem tartja jó megoldásnak. Az nem oldja
meg a földutak karbantartását. A régi MTZ traktor sincs kihasználva.
Csontos Máté – polgármester – Válaszában elmondta, hogy a régi MTZ traktort értékesíteni
fogják, amennyiben nyer a pályázat. A gréder szükséges a földutak javításához,
homlokrakodót pedig már rég óta terveznek vásárolni. Javasolja, képviselő-testület járuljon
hozzá, hogy a VP6-7.2.1.3-16 pályázat keretében külterületi utak felújítása cél
megvalósítására Móricgát Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be. A pályázat
keretében MTZ 892.2 traktor, MUMGÉP FG 200 gréder, valamint SONAROL LC SNR 400
homlokrakodó kerül beszerzésre. A támogatás intenzitása 90%. A pályázat teljes összege:
19.185.255.-Ft, a saját erő mértéke 1.918.255.-Ft. A saját forrás fedezete Móricgát Községi
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének – céltartalék előirányzata.
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

14/2016. (III. 31.) határozat
VP-6-7.2.1.3-16 pályázat benyújtása

Határozat
1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő–testülete egyetért
azzal, hogy a Külterületi helyi utak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához, karbantartáshoz
szükséges erő-és munkagépek beszerzése című VP-6-7.2.1.3-16
kódszámú pályázati felhívásra Móricgát Község Önkormányzata
pályázatot nyújtson be bruttó 19.185.255 forint összköltségű pályázat
megvalósítására.
2.Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő–testülete saját
forrásként bruttó 1.918.255 Ft összeget biztosít Móricgát Községi
Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet céltartalék terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, valamint arra, hogy a
pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes körűen eljárjon.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2016. április 21. pályázat benyújtása
folyamatos

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

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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