Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.április 28-án 13
órakor megtartott nyilvános üléséről.
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Jelen vannak:

Csontos Máté polgármester
Zöldág János alpolgármester
Borsik Imre képviselő
Deli Jánosné képviselő
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, 80%-os a 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
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester

Hivatal

2015.

évi

zárszámadásának

2. Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló ./2016. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2016. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere
5. Móricgát Községi Önkormányzat belső ellenőri 2015. évi összefoglaló jelentés
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:Csontos Máté polgármester
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6. Beszámoló a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2015. évi mentő
tűzvédelmi tevékenységéről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
7. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
8. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 2015. évi
tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
9. Fogorvosi alapellátás biztosítása tárgyában pályázat kiírás jóváhagyása
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
10. Egyebek.

1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Köszönetét fejezte ki a Képviselő-testület nevében a közös
hivatal által végzett pontos, szakszerű munkáért.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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16/2016. (IV. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi zárszámadásának megállapítására
Határozat
1. Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását
64.988.000.-Ft
58.871.000.-Ft
6.117.000.-Ft

bevételi
kiadási
bevételi többlet

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a
Költségvetési bevételek teljesülése
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek

2.138.000.-Ft
206.000.-Ft

Finanszírozási bevételek teljesülése
- előző évi pénzmaradvány
- intézményfinanszírozás

4.445.000.-Ft
58.199.000.-Ft

Költségvetési kiadások teljesülés
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- egyéb működési célú kiadások
- beruházások

38.200.000.-Ft
10.543.000.-Ft
8.729.000.-Ft
29.000.-Ft
1.370.000.-Ft

2. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 13 fő.
3. Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele:
Kiadások mindösszesen
58.871.000.-Ft
Állami hozzájárulás
37.098.000.-Ft
Saját bevételek és átvett pénzeszközök
6.789.000.-Ft
Finanszírozási szükséglet:
+14.984.000.-Ft
Jászszentlászló hozzájárulása (83,4%)
+12.497.000.-Ft
Móricgát hozzájárulás
(16,6%)
+2.487.000.-Ft
4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott 2015. évi jóváhagyott pénzmaradványát a költségvetési szerv
vezetője évközben a költségvetésben meghatásozott feladatok
finanszírozására használhatja fel.
Határidő: 2016. december 31.
Felelősök:
Csontos Máté
Valentovics Beáta

polgármester
jegyző
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2.

Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló./2016. (…..) rendelet-tervezet
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolja, hogy Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2016
(…….) rendelet-tervezetét fogadja el, az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
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 kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozattervezethez.

Javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
módosításáról szóló határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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17/2016. (IV. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének módosítására
Határozat

Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését megállapító
21/2016.(II.25.) Jászszentlászló és a 8/2016.(II.25) Móricgát határozatok 2.
pontját az alábbiak szerint módosítja.
1.)Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetését
58.524. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
-működési bevételek
- közhatalmi bevételek

122.000.- Ft
200.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
52.085.000.- Ft
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6.117.000.- Ft

Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- beruházások

33.959.000.- Ft
9.386.000.- Ft
12.129.000.- Ft
50.000.- Ft
3.000.000.- Ft

Határidő:2016. december 31.
Felelősök: Csontos Máté
polgármester
Valentovics Beáta jegyző

4.

Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2016. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
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Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Javasolta a Képviselő-testületnek Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének módosításáról szóló 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 2016. évi költségvetését megállapító
2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

5. Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat belső ellenőri 2015. évi összefoglaló jelentés
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2014. évben a
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által végzett belső ellenőrzést az
Önkormányzatnál, mely során a gazdálkodásának és működésének szabályszerűségét
vizsgálta. Az éves összefoglaló jelentést a képviselők kézhez kapták, azt áttanulmányozhatták.
Javasolja az előterjesztésben szereplő 2015. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
jóváhagyását.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
18/2015. (IV. 28.) határozat
2015. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentés jóváhagyása

Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent
Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által készített
2015. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal.
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6. Napirendi pont
Beszámoló a Kiskunfélegyháza hívatásos tűzoltó parancsnokság 2015. évi
mentő tűzvédelmi tevékenységéről
(Írásos előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – Képviselő-testület tagjai kézhez kapták Leiz Gábor
tűzoltóparancsnok beszámolóját a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2015.
évi mentő tűzvédelmi tevékenységéről. Az anyag teljes körű. Egyben kifejtette véleményét,
hogy a tűzoltósággal nagyon jó az önkormányzat kapcsolata. Nagyon jól végzik a
munkájukat, az Önkormányzat köszönetét fejezi ki. Javasolja a beszámoló tudomásul vételét.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
19/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó
parancsnokság 2015. évi mentő tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló

Határozat
Móricgát
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2015. évi mentő
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2016. június 15.

7. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az írásbeli
előterjesztés anyaga teljes körű. Javasolja a Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület
hagyja jóvá.

7

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
20/2015. (IV. 28.) határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulás működéséről
szóló beszámoló
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 93 §. 14. pontja, illetve Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulásának Társulási megállapodása 14. pontja
alapján előterjesztett beszámolóját a Társulási tanácsában végzett
tevékenységéről.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2016. április 30.
8. Napirendi pont
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett
2015. évi tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – elmondta, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen
tartalmazza a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkát. Javasolja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület hagyja jóvá.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
21 /2015. (IV. 28.) határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás működéséről szóló beszámoló
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester által, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 93.§ 14. pontja, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja
alapján előterjesztett beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2015. április 30.
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9. Napirendi pont
Fogorvosi alapellátás biztosítása tárgyában pályázat kiírás jóváhagyása
(Pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté – polgármester – Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.
Valentovics Beáta - jegyző - Jászszentlászló és Móricgát községek lakossága számára a
fogorvosi alapellátást Jászszentlászló községben működő fogorvos látja el. 2016. április 15.
napján az OEP tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy Dr. Csanádi Attila fogorvon nem
értékesítette a praxis jogot. Ennek alapján a praxis felszabadult, tehát az Önkormányzat
szabadon hirdetheti azt. Jelenleg Dr. Fodor Tünde Gabriella szájsebész, fogszakorvossal
kötött Jászszentlászló Község Önkormányzattal közösen ellátási szerződést. A doktornő
tartós helyettesítésben 2016. szeptember 30. napjáig látja el a körzetet. Jászszentlászló község
pályázati kiírást tesz közzé a szabad körzet betöltésére, ehhez kérik Móricgát Községi
Önkormányzat hozzájárulását.
Csontos Máté – polgármester – javasolja Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá, hogy
Jászszentlászló Község Önkormányzata pályázatot írjon ki a fogorvosi ellátás biztosítására.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
22/2015. (IV. 28.) határozat
Fogorvosi alapellátás biztosítása tárgyában
pályázati kiíráshoz hozzájárulás
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a Fogorvosi alapellátás biztosítása tárgyában Jászszentlászló Község
Önkormányzat pályázati kiírást tegyen közzé.

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal
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10. Napirendi pont
Egyebek
Csontos Máté – polgármester – Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Művelődési ház udvarán
lévő kaviccsal borított 3* 10 méter területet le fogják térkövezni. A térkövezés költségéről
későbbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Mivel több hozzászólás kérdés nem volt, az ülést berekesztette.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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