Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én
14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

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

Csontos Máté –polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, Borsik Imre képviselő távolmaradását bejelentette, a képviselők 80%a megjelent.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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. (X. 28.)
önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester

3. Egyebek
4. Vissza nem térítendő lakás felújítási kölcsön iránti kérelem
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
Zárt ülés keretében.

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.
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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 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
46/2016. (X. 27.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésnek módosítása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését megállapító 8/2016.(II.25)
Móricgát határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.
1.) Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a Jászszentlászló
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését
59.659. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek
- egyéb működési célú támogatás áht-on belülről
Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- beruházások
Határidő: 2016. december 31.
Felelősök: Csontos Máté
polgármester
Valentovics Beáta jegyző
2.

124.000.- Ft
260.000.- Ft
689.000.- Ft

52.469.000.- Ft
6.117.000.- Ft

34.626.000.- Ft
9.889.000.- Ft
12.144.000.- Ft
3.000.000.- Ft

Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) rendelet módosításáról
szóló ./2016. (X. 28.) rendelet-tervezetének elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés teljes
körűen bemutatja a változásokat.
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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 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító
2/2016. (II.26.) rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

3.

Napirendi pont
Egyebek

3/1. Tájékoztatások
Csontos Máté - polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a faluban
karácsonyi díszvilágítást helyeznek fel. Előre láthatólag 16 db elemet helyeznek el a faluban 8
db Deák Ferenc utcában, 8 db a Zrínyi utcában. 4 db elemet helyeznek el az öreg faluban, 4
db elemet Erdőszéplakon. A led fénysort megvásárolják, ezt szerelik fel a saját készítésű
vázakra, amelyek csillag, illetve harang alakúak. A bolti árnál lényegesen olcsóbban 18.000.Ft/db költségen tudják elkészíteni a díszeket. Jelenleg 40-50 e Ft/db áron árulják a hasonló
díszeket, tekintettel arra, hogy az ünnep előtt vagyunk.
Tóth Antal - képviselő - támogatja, hogy a faluban legyen díszvilágítás az Adventi
időszakban. Erre mindenképpen áldozni kell, hozzájárul, hogy ünnepi hangulatot teremtsenek
faluban.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozat hozatal nélkül tudomásul vette.
Valentovics Beáta - jegyző - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az erdőszéplaki
földterület megvásárlása tárgyában megírták a kérelmet a Nemzeti Földalapkezlőnek.
Csatolták a Képviselő-testület szándéknyilatkozatát, a Kefag Zrt hozzájáruló levelét. Mai
napig válasz nem érkezett.
Képviselő-testület a tájékoztatást határozat hozatal nélkül tudomásul vette.
3/2. Tájékoztatás Temető ellenőrzés tárgyában.
Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Kiskunmajsai
Járási Hivatal ellenőrzést tartott a Köztemető fenntartása tárgyában. Az ellenőrzés során egy
hiányosságot állapítottak meg, miszerint a 2014. április 30. napján megkötött Kegyeleti
Közszolgáltatási Szerződés nem rendelkezik arról, hogy a temetőben a parkgondozói
feladatokat a Veszterm Bt. munkatársa látja el. Az önkormányzatnál nincs olyan személyzet,
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aki ilyen végzettséggel rendelkezik, ezért szükséges ezt pontosítani a szerződésben. Javasolja
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását, kiegészítve azzal, hogy a parkgondozói
feladatokat a Veszterm Bt. munkatársa látja el a móricgáti köztemetőben.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
47/2016. (X. 27.) határozat
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés
módosítása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csontos
Máté polgármestert, hogy a VESZTERM Kereskedelmi Betéti Társaság
képviselőjével Veszelka Antal ügyvezetővel - móricgáti köztemető
üzemeltetése tárgyában - 2014. április 30. napján megkötött Kegyeleti
Közszolgáltatási Szerződést módosítsa. A Kegyeleti Közszolgáltatási
szerződés kiegészül a parkgondozói feladatok ellátásával, amit a Veszterm
Bt biztosít a Köztemetőben.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csontos Máté polgármester
Csontos Máté - polgármester - továbbra is kérdés a Temetőben az urnafal elhelyezése. El
kell dönteni, hogy hova helyezzék el a temetőben, és milyen formában. Kérte a képviselőket
nézzenek körbe a környékbeli temetőkben és tegyenek javaslatot.
Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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