Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-án
14 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, valamint Valentovics
Beáta jegyzőt. Megállapította az ülés határozatképes, a megjelenés 100%.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Napirendi pontok:
1.

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
KEHOP-3.2.1
pályázati kódszámú „ Az
előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési
hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételről döntés
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester

2.

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester

3.

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Valentovics Beáta jegyző

4.

Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester

5.

Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester

6.

Egyebek
1

1. Napirendi pont
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az
előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a
települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való részvételről
döntés.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozat tervezet jóváhagyását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
1/2017 (I. 26.) határozat
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú
„Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás
alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék
vonatkozásában” című pályázati projektben való
részvételről döntés
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata – mint a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)
Társult Önkormányzata – Képviselő-testülete támogatja a Társulásnak a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú „ Az
előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a
települési hulladék vonatkozásában” című pályázati projektben való
részvételét, a támogatási kérelem benyújtását az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetővel létrehozott
konzorcium útján. A pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett
projekt megnevezése és egyéb fő adatai: „Komplex hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése a Homokhátság területén , különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre.”
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2017. február 15., a tájékoztatásra

2

2. Napirendi pont
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - ismertette a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában készült
előterjesztés szövegét. Javasolja a határozat tervezet elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
2/2017 (I. 26.) határozat
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
Határozat
Móricgát Község .Önkormányzatának – mint a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ( a továbbiakban: Társulás)
Társult Önkormányzata – Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás
4.számú módosítását az előterjesztés 1.számú melléklete szerinti
tartalommal, valamint a 4.számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást az előterjesztés 2.sz.melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirend pont
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)
Valentovics Beáta - jegyző –. Ismertette az írásbeli előterjesztés anyagát.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Csontos Máté – polgármester - személyes érintettségét bejelentette nem kíván szavazni.
Valentovics Beáta – jegyző - javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és
tartalommal a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló
előterjesztést fogadja el a képviselő-testület.
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
3/2017. (I. 26.) határozat
Polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása
Határozat

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 71.§ (2), (4), (5) és
(6) bekezdéseiben foglaltak szerint Csontos Máté László társadalmi
megbízatású polgármester illetményét 2017. január 1. napjától havi bruttó
199.400,-Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól (illetményének 15
%-ában) 29.900,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal.

4. Napirendi pont
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy az alpolgármester
tiszteletdíját és költségtérítését jogszabály határozza meg, ennek alapján kerültek az összegek
meghatározásra.
Zöldág János – alpolgármester - személyes érintettségét bejelentette nem szavazni.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Csontos Máté – polgármester - javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és
tartalommal az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló
előterjesztés jóváhagyását.
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
4/2017. (I. 26.) határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80.§ (2) és (3)
bekezdésében foglaltak szerint, Zöldág János társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havi bruttó 192.000,Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól (tiszteletdíjának 15%-ában),
28.800,- Ft/ hó összegben állapítja meg.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal
5. Napirendi pont
Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási
kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – ismertette a LEADER Helyi akciócsoport kérelmét.
Támogatja az előterjesztésben szereplő összeg megítélését, hiszen a Leader akciócsoport
munkája nagyon gyümölcsöző volt az elmúlt években a településen. Javasolja a 40.345.-Ft
támogatás megítélését.
Móricgát Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
5/2017. (I. 26.) határozat
Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER
Helyi Akciócsoport támogatási kérelme
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunok
Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport működéséhez 40.345.-Ft
(azaz negyvenezer-háromszáznegyvenöt forint) támogatást biztosít a 2017.
évi költségvetés terhére.
Felelős:
Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal

5

6. Napirendi pont
Egyebek
6/1 Egyéb tájékoztatások
Csontos Máté - polgármester - Tájékoztatta a képviselőket, hogy megkezdődött az
egyeztetés a Jászszentlászló - Móricgát 5407 összekötő út felújításának tárgyában. Móricgát
Község Önkormányzata 2016. év végén 150 millió forint támogatásban részesült, melyet a
Jászszentlászló-Móricgát összekötőút felújítására biztosított a központi költségvetés. A
támogatás feltétele a nyilatkozat megadása, amely folyamatban van, de egyeztetnek a Magyar
Közút Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával. A hossz és az úttest szélességében nem értenek
egyet. A Magyar Közút 4,4 méter szélességben engedélyezné az utat, az önkormányzat
ragaszkodik az 5 méteres úttesthez, amelyhez kétoldalt megerősített padka kapcsolódik. A
technológiával kapcsolatban egyeztetések folynak. A kivitelező javaslata, hogy az út felső
rétegét felmarja, azt visszaborítja az úttestre, és erre jön rá a kopóréteg. A Magyar Közút nem
kívánja engedélyezni a mart réteg visszaborítását. A felújításra kerülő út hossza a
szélességtől fog függeni, amennyiben 5 méter széles lesz az úttest, a Sebestyén Nándor
kanyarnál lévő helységnév tábláig lesz kész, amennyiben 4,4 méter széles lesz az úttest, a
Csíkos Tibor bejárójáig lesz kész az út. A kivitelező 10 év jótállást vállal. Az ígéretek szerint
az elkövetkezendő 1,5 évben további támogatást fog kapni az önkormányzat, tehát az út
felújítása folytatódni fog. Ezért is nagyon fontos, hogy rendben készüljön el az út. Amikor
minden kérdés letisztázódik, meg fogja hívni a kivitelezőt a Képviselő-testület ülésére, ahol a
képviselők is minden kérdést feltehetnek. Nagyon fontos, hogy mindenki 100% osan figyelje
ezt a felújítást, hiszen a kerékpár út építése nagyon komoly tanulságokkal járt. Felvetette,
hogy megkeressék a KEFAG ZRT-t, hiszen a hatalmas kamionok bizony jelentős mértékben
igénybe veszik az úttestet. Ha sikerül pár tíz milliós hozzájárulást elérni, az is segítség lesz az
út felújításhoz.
Móricgát Község Önkormányzata a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül tudomásul vette.
6/2. Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/2016. pályázat
(Írásbeli előterjesztés az ülés kezdetekor kiosztásra került)
Csontos Máté – polgármester – ismertette a IPA/2016. keretében Ízek és kalandok határok
nélkül című pályázat anyagát. A pályázat keretében 400 db szék, 50 db asztal és 3 db tároló
konténer kerül beszerzésre. A konténerekben a sátor és a hozzá tartozó eszközök por és pára
mentesen, zárhatóan tárolhatóak lesznek. Javasolja a határozat-tervezet jóváhagyását.
Móricgát Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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6/2017. (I. 26.) határozat
Ízek és kalandok határok nélkül című IPA/2016 pályázat
Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló
Együttműködési Program (Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia)
keretében HUSRB/1602 számú pályázati felhívásra Ízek és kalandok
határok nélkül( Tastes and adventures without borders) címmel.
2. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy Szank község a projekt vezető kedvezményezettje legyen,
melynek keretében vezeti a projekt tartalmi megvalósulását, összefogja a
résztvevők szakmai munkáját.
3. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a projekt tejes költségvetése
449 232 Euro, amelyből Szank községre jutó költségek összege 109 232
Euro, Kömpöc községre jutó költségek összege 95 000 Euro, Csólyospálos
községre jutó költségek összege 45 000 Euro, Jászszentlászló községre jutó
költségek összege 50 000 Euro, Móricgát községre jutó költségek összege
50 000 Euro, Mail Idjos (Feketic) községre jutó költségek összege 100 000
Euro.
4. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a projekt összköltségének 85 %-a 381 847 Euro uniós
támogatás, 10 %-a 34 923 Euro a magyar pályázók részére hazai forrásból
nyújtott állami támogatás, 5 %-a 32 462 Euro önkormányzati saját forrás.
5. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a
projekt költségének Móricgát község számára eső 5 %-os önerejét 2 500
Euro 2017.évi költségvetésében biztosítja.
6. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt 5 éves
fenntartási kötelezettséget vállalja.
7. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre, aláírásra
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2017. január 31.
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6/3

Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére Vidékfejlesztési Program keretében a
külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázattal kapcsolatos
döntések
(Szóbeli előterjesztés)

Csontos Máté - polgármester - Móricgát Község Önkormányzata 2016.december 6-án
határozatban döntött, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata és Móricgát Község
Önkormányzata konzorciumot hoz létre a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Vidékfejlesztési Program keretében a külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú támogatási
kérelem benyújtásához. A határozat módosítására van szükség, a fenti szövegrész a
határozatba beépítésre kerül.
Móricgát Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2017.(I. 26.) határozat
Konzorciumi együttműködési megállapodás
megkötéséről
Hat ározat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 57/2016. (XII. 6.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata és Móricgát Község
Önkormányzata konzorciumot hoz létre a vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának
és
alapvető
szolgáltatásainak
fejlesztésére
Vidékfejlesztési Program keretében a külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
támogatási kérelem benyújtásához.
2. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a konzorcium vezetője Jászszentlászló Község Önkormányzata.
3. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Csontos Máté - polgármester
Csontos Máté - polgármester - javasolja, hogy Móricgát Község Önkormányzata
Jászszentlászló Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében pályázatot
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nyújtson be „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére” tárgyú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati kiírásra. A pályázat konzorciumi együttműködés
keretében kerül benyújtásra. A pályázat keretében pályázati felhívás 2. célterületének
keretében 2 db MTZ 820.4 típusú erőgép és 1 db MUMGÉP FG 200 függesztett gréder és
LEKO 3.0 függesztett gyűrűshenger munkagép megvásárlására kerül sor.
A beruházás összköltsége 22.313.900 Ft, a támogatás szempontjából elszámolható költség
22.222.222 Ft, ebből az igényelt támogatás összege, az elszámolható kiadás 90 %-a,
20.000.000 Ft. A beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő összege 2.313.900 Ft. A
beszerzés teljes értéke, valamint az elnyerhető támogatás mértéke közötti különbséget a
konzorciumi tagok 50-50 %-os arányban fizetik meg.
A beruházás összköltségéből Móricgát Község Önkormányzatra eső költség összege
11.156.950 Ft, ebből a támogatás szempontjából elszámolható költség 11.111.111 Ft, ebből az
igényelt támogatás összege, az elszámolható kiadás 90 %-a, 10.000.000 Ft. A beruházáshoz
szükséges önkormányzati önerő összege 1.156.950 Ft.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerő összegét
1.156.950 Ft-ot a 2017. évi költségvetésében a felhalmozási előirányzatok között biztosítja.
Móricgát Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
8/2017. (I. 26.) határozat
Külterületi helyi közutak fejlesztése,
erő- és munkagépek beszerzése pályázat
Határozat
1) Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés
keretében pályázatot nyújtson be „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” tárgyú,
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati kiírásra.
2) Móricgát Község Önkormányzata képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázatot Jászszentlászló Község Önkormányzata és Móricgát
Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés keretében nyújtsa be
és valósítsa meg.
3) Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata konzorciumi együttműködés
keretében pályázatot nyújtson be a pályázati felhívás 2. célterületének
keretében 2 db MTZ 820.4 típusú erőgép és 1 db MUMGÉP FG 200
függesztett gréder és LEKO 3.0 függesztett gyűrűshenger munkagép
megvásárlására.
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4) Móricgát Község Önkormányzata elfogadja, hogy a beruházás
összköltsége 22.313.900 Ft, a támogatás szempontjából elszámolható
költség 22.222.222 Ft, ebből az igényelt támogatás összege, az elszámolható
kiadás 90 %-a, 20.000.000 Ft. A beruházáshoz szükséges önkormányzati
önerő összege 2.313.900 Ft. A beszerzés teljes értéke, valamint az
elnyerhető támogatás mértéke közötti különbséget a konzorciumi tagok 5050 %-os arányban fizetik meg.
5) A beruházás összköltségéből Móricgát Község Önkormányzatra eső
költség összege 11.156.950 Ft, ebből a támogatás szempontjából
elszámolható költség 11.111.111 Ft, ebből az igényelt támogatás összege, az
elszámolható kiadás 90 %-a, 10.000.000 Ft. A beruházáshoz szükséges
önkormányzati önerő összege 1.156.950 Ft.
6) Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázathoz
szükséges önerő összegét 1.156.950 Ft-ot a 2017. évi költségvetésében a
felhalmozási előirányzatok között biztosítja.
7) A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre,
aláírásra felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Csontos Máté polgármester
6/4 Tájékoztatás TOP pályázat tárgyában
Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a - TOP3.2.1.15- pályázat keretében megvalósítandó Móricgát kiállító terem energetikai felújítása c.
projekthez közbeszerzési eljárást végző szervezet kiválasztása megtörtént. Három ajánlatot
kértek be, a legjobb ajánlatot a Bács-Tender Kft nyújtotta be. Az ajánlat szerint a
közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja 584.200.-Ft. A közbeszerzési eljárás a terem
energetikai felújítás projekt kivitelezőjének kiválasztására irányul. Nagy beruházásról van
szó, az épület külső szigetelést kap, napelemek kerülnek a tetőszerkezetre, a
fűtéskorszerűsítés is megvalósul. Nagy feladat lesz, kéri a képviselők működjenek közre a
projektben. Amikor a kivitelező kiválasztása megtörténik, meg fogja hívni egy Képviselőtestületi ülésre, ahol kérdéseket tehetnek fel.
Móricgát Község Önkormányzata a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül tudomásul vette.
Csontos Máté polgármester mivel több hozzászólás nem volt, az ülést berekesztette.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
10

