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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 

29-én 13 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Zöldág János alpolgármester 
 Borsik Imre képviselő 
 Deli Jánosné képviselő  
 Tóth Antal képviselő  
 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 
 
Csontos Máté  –polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes, a képviselők 100%-a megjelent.  
 
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi 
költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) rendeletének módosításáról szóló /2016. (IX. 29.) 
önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

3. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2016.(………..) önkormányzati 
rendelete a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2000.( V.15. ) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

4. Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

5. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése F&F Trend Dent Kft-vel.  
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
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6. Dr. Fodor Tünde Gabriella eszköztámogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

7. „ Fenntartható megújuló energiák Móricgát településen” elnevezésű pályázat 
benyújtásáról. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

8. A Móricgát 0322/15 és a 0322/16 hrsz. ingatlanok megvétele 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

9. Települési értéktár bizottság létrehozása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 

 
10. Egyebek 

 
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. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 
 Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában 
és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 
módosítását hagyják jóvá.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2016. (IX. 29.) határozat  
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi költségvetésnek módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 
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 Képviselő-
testületei a Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetését 
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59.275. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 
 
állapítja meg, melyből a 
  
Költségvetési bevételek előirányzata 
 - működési bevételek 124.000.- Ft 
 - közhatalmi bevételek 260.000.- Ft 
 - egyéb működési célú támogatás áht-on belülről 689.000.- 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 34.530.000.- Ft 
 - munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 9.601.000.- Ft 
 - dologi kiadások 12.144.000.- Ft 
            - beruházások 3.000.000.- Ft 
 
                 Határidő: 2016. december 31. 
              Felelős:   Csontos Máté          polgármester 
                      Valentovics Beáta   jegyző 
 

 
2. Napirendi pont 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) rendelet módosításáról 
 szóló ./2016. (IX. 30.) rendelet-tervezetének elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés teljes 
körűen bemutatja a változásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Javasolja a Képviselő-testületnek Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az írásos előterjesztés szerinti 
tartalommal és formában fogadják el. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító  
2/2016. (II.26.) rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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3. Napirendi pont 
   Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2016.(………..)   

önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2000.( V.15. ) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

  (Írásbeli előterjesztés) 
 
Csontos Máté - polgármester - Javasolja a Képviselő-testületnek Móricgát Községi 
Önkormányzat 6/2000 (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2016.(IX. 30.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról szóló 
 6/2000.( V.15. ) önkormányzati rendelete módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 

4. Napirendi pontok 
Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való 
csatlakozásról 
(Írásbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté – polgármester – Móricgát Községi Önkormányzat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2017. évi fordulóhoz is csatlakozni kíván, erről az írásos 
előterjesztés elkészült. Érdeklődtek már a településen a pályázattal kapcsolatban, ezért 
mindenképpen támogatja az Önkormányzat csatlakozását.  
 
Javasolja a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról szóló 
előterjesztésben szereplő határozat tervezetet Képviselő-testület módosítás nélkül hagyja jóvá.  
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2016. (IX.29.) számú határozat  
„ Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj 
 pályázathoz való csatlakozásról  
 
                                                                                        H a t á r o z a t 
 

. 
Móricgát  Községi Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójához.  
 
Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre) és „B” 
típusú (hat egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás 
közzétételét elrendeli.  
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 Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3. 
napja.  A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8. 
napja. 

 
Felelős: Csontos Máté polgármester  
Határidő: 2016. október 3., Csatlakozási nyilatkozat beküldése 
                 2016. november 8., Pályázatok benyújtása 

 
5. Napirendi pont 

 Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése F&F Trend Dent Kft-vel.  
(Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté - polgármester - Javasolja a fogorvosi feladat ellátási szerződés megkötését a 
F&F Trend Dent Kft-vel  támogatja, hogy az előterjesztésben szereplő határozat tervezetet 
Képviselő-testület módosítás nélkül hagyja jóvá.  
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2016. (IX. 29.) sz. határozata 
Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötése az 
F&F Trend Dent  Korlátolt Felelősségű Társasággal 

 
H a t á r o z a t 

 
Móricgát Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 132/2016. 
(VIII.18.) számú határozatát módosítja akként, hogy a fogászati alapellátás 
tárgyában a 35/2016. (IX. 2) számú határozatban meghatározott időponttól 
vagyis 2016. november 1. napjától 5 éves időtartamra  a F&F Trend Dent  
Korlátolt Felelősségű Társasággal (6763 Szatymaz, II körzet tanya 1607. 
Cégjegyzékszám: 06-09-022998 adószám:  25747573-1.06 képv: Dr. Fodor 
Tünde Gabriella ügyvezető)  a határozat mellékeltét képező fogorvosi 
feladat- ellátási szerződést köti.  
A Képviselő-testült felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester  
Határidő: Azonnal,  a szerződés megkötésére. 

 
6.    Napirendi pont 

  Dr. Fodor Tünde Gabriella eszköztámogatási kérelme 
  (Írásbeli előterjesztés) 
 
 

Csontos Máté - polgármester -  képviselő-testület tagjai megismerhették az előterjesztés 
anyagát. A támogatás megosztásra kerül a két település között, kérdése, hogy milyen összeg 
terheli Móricgát költségvetését ezáltal? 
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Valentovics Beáta - jegyző - válaszában elmondta, hogy 17 % terheli Móricgát Községet, 
amely közel 14 e Ft/ hó támogatási összeget jelent. Igaz, hogy Dr. Fodor Tünde Gabriella adta 
be a támogatási kérelme, de időközben a megváltozott vállalkozási formának megfelelően 
készült az előterjesztés.  
 
Csontos Máté - polgármester - javasolja az eszköztámogatási kérelme tárgyában készült 
előterjesztésben szereplő határozat tervezetet Képviselő-testület módosítás nélkül hagyja jóvá.  
 
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
42/2016. (IX. 29.) sz. határozata 
F&F Trend Dent Kft 
eszköztámogatása 

 
H a t á r o z a t  

 
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 1. 
napjától 2017. október  31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi 85.000.-
Ft támogatást biztosítanak az F&F Trend Dent  Korlátolt Felelősségű 
Társaság (6763 Szatymaz, II körzet tanya 1607. Cégjegyzékszám: 06-09-
022998 adószám:  25747573-1.06 képv: Dr. Fodor Tünde Gabriella)   
részére.  
 
A támogatás megosztásának aránya Jászszentlászló Községi Önkormányzat 
és Móricgát Községi Önkormányzat között 2016. január  1. lakosságszám.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
megkötésére.  
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2016. október 31., a szerződés megkötésére  

 
7.    Napirendi pont 
„Fenntartható megújuló energiák Móricgát településen” elnevezésű pályázat 
benyújtásáról. 
(Írásbeli előterjesztés) 

Csontos Máté - polgármester - javasolja a Fenntartható megújuló energiák Móricgát 
Településen elnevezésű pályázat benyújtásáról szóló határozat tervezet elfogadását. A 
pályázati dokumentáció elvégzésével javasolja megbízni Majsa Alapítványt. 
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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43/2016. (IX. 29.) sz. határozata 
„Fenntartható megújuló energiák Móricgát településen”  
elnevezésű pályázat benyújtásáról 

 
Határozat 

 
1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy Móricgát Községi Önkormányzat a KEHOP-5.4.1. Szemléletformálási 
programok „Fenntartható megújuló energiák Móricgát  településen” 
elnevezésű pályázatot benyújtsa. A pályázati anyag elkészítésével megbízza 
a Majsa Alapítványt (6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 12/a).  
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
 Felelős: Csontos Máté polgármester  
Határidő: 2016. október 3.    

 

8.  Napirendi pont 
A Móricgát 0322/15 és a 0322/16 hrsz. ingatlanok megvétele. 
(Írásbeli előterjesztés) 

Csontos Máté - polgármester - javasolja az előterjesztés szerinti határozat tervezet 
jóváhagyását. Támogatja a terület megvásárlását, hiszen az ott lakók életminősége javul, ha az 
ingatlanok mögött lévő területhez, telek kiegészítésként hozzájutnak.   
 
Zöldág János - alpolgármester - támogatja az előterjesztést, tudomása szerint a Kefag Zrt 
támogatni fogja az adásvételt.   
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2016. (IX. 29.) sz. határozata 
Móricgát 0322/15 és a 0322/16 hrsz. ingatlanok 
megvétele 

 
 

Határozat 
 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államtól 
meg kívánja vásárolni a Móricgát 0322/15. hrsz. alatti     szántó megjelölésű 
1.4487 ha m2    és a Móricgát 0322/16. hrsz. alatti szántó megjelölésű 
2.4540 ha m2  ingatlanokat településfejlesztési célból telek kiegészítése 
érdekében. 
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Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja  az adásvételi 
eljárás költségeinek viselését. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására és 
a szerződés megkötésére.  
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2016. december  31.,  
 

9. Napirendi pont 
Települési értéktár bizottság létrehozása 
(Írásbeli előterjesztés) 

Csontos Máté - polgármester - javasolja a Települési értéktár bizottság létrehozását. Az 
előterjesztésben lévő személyeket javasolja az értéktár bizottság tagjainak megválasztani. 
Javasolja jóváhagyni az előterjesztésben szereplő Szervezeti és Működési Szabályzatot.  
 
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2016. (IX. 29.) sz. határozata 
Települési értéktár bizottság létrehozása 

 
Határozat 

 

Móricgát Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti 
értékek és Hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. 
Rendelet alapján  2016. október 1. napjával települési értéktár kialakítását 
határozza el és települési értéktár bizottságot alakít 3 fővel.  

Bizottság tagjai: Móricgát Község Polgármestere, Bozó Sándorné, Csontos 
Gáborné. 

A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével 
kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét 
képező működési szabályzatot elfogadja.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: Csontos Máté  polgármester 
Határidő: 2016. október 31. 
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10.  Napirendi pont 
 Egyebek 
 

Csontos Máté - polgármester - továbbra is várja a képviselők javaslatát, hogy a 2017. évi 
Falunapon milyen fellépő kerüljön a műsorra. Azért kell ilyen korán javaslatot tenni, mert a 
népszerű művészek időpontjait nagyon korán lekötik, és augusztus 20-án egyébként is sok 
rendezvény van országszerte.  
 
Tóth Antal - képviselő - a következő testületi ülésen javaslatot tesznek a fellépő személyére. 
Megkérdezik a fiatalokat.  
 
Csontos Máté - polgármester - továbbra is kérdés, hogy Deli Jánosné iskola titkár nyugdíjba 
vonulását követően ki fog a buszon kísérőként utazni a gyerekekkel? A kísérő személyét 
biztosítani kell, előírás a szervezett gyermekszállítás esetén kötelező.  
 
Deli Jánosné - képviselő - kísérőre  mindenképpen szükség van. A gépkocsivezető nem tudja 
fegyelmezni őket, a gyerekek nagyon elevenek.  
 
Csontos Máté - polgármester - felvette a kapcsolatot a Járási Hivatal  Foglalkoztatási 
osztályával és lehetőség lesz közfoglalkoztatás keretében kísérőt biztosítani az óvodai járaton. 
A kísérő reggel 6 óra 30 perckor felszáll a buszra, majd mikor visszaérnek 9 - 10 óra körül 
lesz szabad ideje. Majd délután ismét felszáll a buszra a délutáni járaton is kíséri a 
gyermekeket.   
 
Képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.  
 
Csontos Máté polgármester – mivel több hozzászólás nem hangzott el - az ülést 
berekesztette.  
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 
 Csontos Máté Valentovics Beáta 
 polgármester jegyző 


