Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 23-án
13 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

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, a megjelenés 80%, Tóth Antal képviselő távolmaradását bejelentette.
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 2016. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
2. Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II.
26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2016. (VI. 24.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere
3. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2016. (II. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról és a közszolgáltatási szerződés módosításáról
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2015. évi működéséről
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
5. Beszerzési szabályzat jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
6. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű vásárlása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
7. Jegyzői beszámoló Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
8. Egyebek.
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1. 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 pénzügyi gazdálkodásáról. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a
határozat-tervezethez.
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:
24/2016. (V. 23.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének módosítására
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat 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.) Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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
Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
52.085.000.- Ft
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- beruházások

122.000.- Ft
200.000.- Ft

6.117.000.- Ft

34.024.000.- Ft
9.469.000.- Ft
11.981.000.- Ft
50.000.- Ft
3.000.000.- Ft
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Határidő: 2016. december 31.
Felelősök: Csontos Máté
polgármester
Valentovics Beáta jegyző

2.

Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2016. (VI. 24.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Nem tartja szükségesnek a szóbeli kiegészítést, az indoklás
minden előirányzat módosításra magyarázatot ad.
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
8/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

3. Napirendi pont
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2016. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról és a közszolgáltatási szerződés
módosításáról
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – javasolja a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló rendelet módosítását Képviselő-testület - az előterjesztés szerinti tartalommal és
formában - hagyja jóvá.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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Csontos Máté – polgármester – Javasolja továbbá a hulladékszállításról szóló
Közszolgáltatási szerződés II. módosításáról szóló határozat-tervezet jóváhagyását az
előterjesztés szerinti tartalommal és formában.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
25/2016. (VI. 23.) határozat
A hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Szerződés II. módosításának jóváhagyásáról
H atározat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
képviselő-testület) a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség felgyői hulladéklerakó körzetéhez tartozó
tagjaként úgy dönt, hogy a 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 - Vaskúti hulladéklerakó körzete
(ideértve Kalocsát és körzetét is)” tárgyban a HOMOKHÁTSÁGI
KONZORCIUM CSONGRÁD 2014.-t képező gazdasági szereplőkkel
[(FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság –
konzorciumvezető, közös ajánlattevő (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.);
Csongrádi Víz- és Kommunális Korlátolt Felelősségű Társaságkonzorciumi tag, közös ajánlattevő (székhely 6640 Csongrád, Bercsényi M.
utca 39.)] a jelen határozat 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően a
Közszolgáltatási Szerződés II. módosítását a jelen határozat mellékletében
foglaltaknak megfelelően elfogadja és megköti, továbbá felhatalmazza
annak Móricgát Községi Önkormányzat nevében történő aláírására Csontos
Máté polgármestert.
Felelős: képviselő-testület, aláírásért Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal, aláírásra 2016. június 30.
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4. Napirendi pont
Beszámoló
a
Homokhátsági
Regionális
Önkormányzati Társulás
2015. évi működéséről
(Írásos előterjesztés)

Hulladékgazdálkodási

Csontos Máté – polgármester – Javasolja a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzat Társulás 2015. évi működéséről szóló beszámoló tudomásul vételét.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
26/2016. (VI. 23.) sz. határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzat Társulás 2015. évi működéséről
szóló beszámoló jóváhagyása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. évi
működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csontos Máté polgármester
5. Napirendi pont
Beszerzési szabályzat jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester –Javasolja Móricgát Községi Önkormányzat Beszerzési
Szabályzatának előterjesztés szerinti formában és tartalommal történő jóváhagyását.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
27/2016. (VI. 23.) határozat
Móricgát Községi Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Móricgát Község
Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal, normatív határozattal hagyja jóvá.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű vásárlása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – Többcélú Kistérségi Társulás gépjárművet vásárol, melyet a
Kiskunmajsai Rendőrőrs használatába adnak. A Dacia Logan típusú gépjármű vásárlásának
Móricgát Községi Önkormányzatra eső részre 35.830.-Ft, amely lakosságszám arányosan
került meghatározásra. A támogatást elszámolási kötelezettség mellett biztosítják a Többcélú
Társulás részére. Javasolja Képviselő-testület hatalmazza fel a támogatási szerződés
aláírásával.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
28 /2016. (VI. 23.) határozat
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi
Társulás gépjármű vásárlása
Határozat
1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a Dacia Logan MCV 14 kombi típusú gépjármű
vásárlásának és fóliázásának 35.830,-Ft-os lakosságszám arányos összegét
egyéb államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatásként
megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel biztosítja a Többcélú
Kistérségi Társulás részére Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséből Céltartalék terhére.
2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2016. június 30.
7. Napirendi pont
Jegyzői beszámoló Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.
Valentovics Beáta - jegyző - ismertette az előterjesztésben szereplő beszámolót a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről.
Csontos Máté – polgármester – javasolja Képviselő-testületnek, hogy a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló jegyzői beszámolót fogadják el.
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Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
29/2016. (VI. 23.) határozat
Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról.
Határozat
Móricgát Önkormányzatának Képviselő-testülete Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete 57. §. (2) bekezdés
b, pontja alapján a jegyző által készített a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző

8. Napirendi pont
Egyebek
8/1. TOP-3.2.1-15 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
című pályázat benyújtása
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta Képviselő-testület tagjait, hogy a Móricgát,
Zrínyi Miklós u. 47. szám alatti kiállító terem energetikai felújítására a TOP-3.2.1-15 számú
felhívásra pályázatot nyújtanak be. Az előkészítő munkálatok elkezdődtek, az épület
felmérése megtörtént, a tervek készen állnak. Ennek alapján javasolja, hogy Móricgát Község
Önkormányzata a TOP-3.2.1-15 sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című
felhívásra pályázatot nyújtson be "Móricgáti kiállító terem energetikai felújítása" címmel. A
projekt teljes bekerülési értéke: 59.479.144.-Ft. A támogatás intenzitása 100%. Javasolja
Képviselő-testület hatalmazza fel a pályázati dokumentáció benyújtásával.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
30/2016. (VI. 23.) határozat
TOP-3.2.1-15 sz. "Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése"
pályázat benyújtása.
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 számú
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívás keretében
pályázatot nyújt be "Móricgáti kiállító terem energetikai felújítása" címen. A
projekt teljes bekerülési költsége 59.479.144.-Ft. A felújítás keretében a Móricgát,
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Zrínyi Miklós u. 47. sz. alatti, 1028 hrsz. kiállító terem energetikai felújítása
valósul meg. A támogatás intenzitása 100%.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció
benyújtásával.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Csontos Máté polgármester

8/2. Tájékoztatások.
Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a képviselőket, hogy 2016. július 9-én kerül
megrendezésre az Aratóünnepség Móricgáton. Minden képviselőt, a jegyzőt, hivatali dolgozót
nagyon sok szeretettel várnak a rendezvényen.
Valentovics Beáta - jegyző - 2016. januári ülésen felvetette Zöldág János alpolgármester,
hogy az Erdőszéplaki házak mögötti területet a lakók megvásárolnák, azonban állami
tulajdonban van, ami megnehezíti a helyzetet. Az Önkormányzat nevében megírta a levelet a
Nemzeti Földalapnak, melyben kérték tájékoztatásukat a tárgyban. A válaszlevél megérkezett,
amelyben az alábbi tájékoztatás érkezett. Az Önkormányzat megvásárolhatja a területet,
amennyiben közérdekű településfejlesztési indokkal ezt alátámasztják. A vásárlás
engedélyezéséhez, a településfejlesztési indokon túl, vagyonkezelői (Kefag Zrt.) támogató
nyilatkozat szükséges, valamint a képviselő-testület döntése a vásárlási szándékról.
Csontos Máté - polgármester - kérte a jegyzőt, tegyen meg mindent, hogy az Önkormányzat
ezt a területet meg tudja vásárolni.

Mivel több hozzászólás kérdés nem volt, az ülést berekesztette.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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