Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 23-án
13 15 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, 80%-os megjelenés. Tóth Antal képviselő távolmaradását bejelentette.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Móricgát Község Önkormányzata 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 Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2016.
évi költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló ./2017. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:Csontos Máté polgármester
5. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2017.
évi költségvetését megállapító ./2017. (.......) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
6. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők
juttatásairól szóló ../2017. (........) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
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7. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ../2017. (.........) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
8. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-3.9.2 pályázat
megvalósításához
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
9. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-1.5.3 pályázat
megvalósításához
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
10. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
11. 2017. évi igazgatási szünet elrendelése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
12.
Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Deli Jánosné ügyrendi bizottság elnöke
13. Egyebek
1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a közösen
fenntartott Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről.
Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
10/2017. (II. 23.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetésének módosítására
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata 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 Község Önkormányzatának Képviselő-testületei
Jászszentlászló Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését

a

59.763. 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

124.000.- Ft
260.000.- Ft
711.000.- Ft
52.551.000.- 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
- beruházások

34.725.000.- Ft
9.885.000.- Ft
12.153.000.- Ft
3.000.000.- Ft

Határidő: 2017. február 28.
Felelősök: Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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2. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló../2017. (.......) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet írásbeli formában és tartalommal történő
elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító
2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
1/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Móricgát Község Önkormányzata a következő három évben
nem tervez hitelt, kölcsönt. Javasolja az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyeletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018-2020. évre várható összegeiről
szóló határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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11/2017. (II.23.) határozat
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét „e Ft-ban” az
alábbiak szerint fogadja el a 2018-2020. költségvetési évekre:
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő három
Megnevezés
évben
2018. év
2019. év
2020. év
Helyi és települési adóból származó
13.000
8.961
13.000
bevétel
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni
812
748
748
értékű
jog
értékesítéséből
és
hasznosításából származó bevétel
Osztalék,
koncessziós
díj
és
hozambevétel
Tárgyi eszköz és immateriális jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság, pótlék és díjbevétel
150
103
150
Kezességvállalással
illetve
garanciavállalással
kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50 %-a
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás
napjától a beváltás napjáig, és annak a
váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó
értéke

9.876
4.938

13.898
6.949

13.898
6.949
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Pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő
megkötése – ideértve a valódi penziós
és óvadéki repóügyleteket is – a
visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább 365
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként
és
Államadósság kezelő Központ Zrt-nél
elhelyezett fedezeti betétek és azok
összege
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás
napjától a beváltás napjáig, és annak a
váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó
értéke
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő
megkötése – ideértve a valódi penziós
és óvadéki repóügyleteket is – a
visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár

0

0

0
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Szerződésben kapott, legalább 365
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként
és
Államadósság kezelő Központ Zrt-nél
elhelyezett fedezeti betétek és azok
összege
Tárgyévben
keletkezett,
illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Saját bevételek 50 %-a csökkentve az
összes fizetési kötelezettséggel

0

0

0

0

0

0

4.938

6.949

6.949

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: folyamatos
4. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
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 2017. évre tervezett kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a
határozat-tervezethez. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és
tartalommal.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
12/2017. (II. 23.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének jóváhagyása
Határozat
1.) Móricgát
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Jászszentlászlói
költségvetését

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2017.

évi

58.840.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
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határozza meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
-működési bevétele
- közhatalmi bevételek
Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás

123.000.- Ft
250.000.- Ft
58.467.000.- Ft

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

38.630.000.- Ft
8.720.000.- Ft
10.805.000.- Ft
50.000.- Ft
635.000.- Ft

A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét 2017. évben nyitó 13
főben, záró 13 főben határozza meg.
3.) A
képviselő-testületek
megbízzák
Jászszentlászló
Község
Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe való
beépítéséről gondoskodjon.
5.) A Képviselő-testületek megbízzák Móricgát Község Polgármesterét,
hogy gondoskodjon a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának
Móricgát Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe való
beépítéséről.
4.) Az intézmény finanszírozása a következők szerint kerül meghatározásra:
Összes kiadás:
Összes bevétel:
Különbség:
Ebből:
- Központi költségvetési támogatás
- Csak Jászszentlászlót terheli
Lakosság arányos megosztás:
- Móricgát hozzájárulása
491
Ft
- Jászszentlászló
2.504
Ft

58.840.000.- Ft
- 373.000.- Ft
58.467.000.- Ft
41.357.000.- Ft
2.817.000.- Ft
fő

16,4 %

2.344.000.-

fő

83,6 %

11.949.000.-

7.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2017. december 31.
Felelősek: Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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5. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító ./2017.
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

helyi
(.....)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
Deli Jánosné - képviselő - a lakásfelújításra, lakásvásárlásra fordítható támogatás összege
nem lehetne több mint 100.000.-Ft?
Csontos Máté polgármester - válaszában elmondta, hogy amennyiben szükség lesz rá,
emelnek a kereten. Az a gond, hogy elég rossz a fizetési morál, sok a hátralék. Összességében
megállapítható, hogy a helyi adó bevételek emelkedtek, jelentősen javult a fizetési morál. A
garantált bérminimum miatt az Önkormányzat bérkiadása emelkedtek, és ehhez kapcsolódóan
a járulékterhek is.
Zöldág János - alpolgármester - a tartalékok fedezik a beruházások saját erejének költségét?
Arra figyelni kell, hogy tartalék mindig legyen. Összességében elfogadhatónak tartja a
költségvetést.
Csontos Máté - polgármester - Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolja a helyi
önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító rendelet-tervezet elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
6. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati
tisztviselők juttatásairól szóló ../2017. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg. Támogatja a
javaslatot, a hivatal munkájával elégedett, mivel a költségvetés is lehetőséget nyújt erre –
támogatja az előterjesztést.
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

7. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2017. (...........)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Javasolja a Szerezeti és Működési Szabályzat módosításáról
szóló rendelet-tervezet jóváhagyását. Az SZMSZ mellékletében az Ügyrendi bizottság
feladat-és hatásköri listája kiegészítésre kerül a költségvetési rendelettervezet
véleményezésével.
Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy
Ügyrendi Bizottság az SZMSZ módosításról készült előterjesztést megvitatta, a Képviselőtestület általi megvitatásra alkalmasnak találta, javasolja elfogadását.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
8. Napirendi pont
Konzorciumi együttműködési
pályázat megvalósításához
(Írásbeli előterjesztés)

megállapodás

megkötéséről

EFOP-3.9.2

Csontos Máté – polgármester Móricgát Község Önkormányzata 7 települési
önkormányzattal, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal és a Grassroots Sport Oktatásmódszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft-vel konzorciumot hoz létre a „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című EFOP-3.9.2-16
kódszámú támogatási kérelem benyújtására. A konzorciumi megállapodás tervezete az
előterjesztés anyagában szerepel.
Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében szereplő konzorciumi megállapodás
aláírásával hatalmazza fel.
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
13/2017.(II. 23.) sz. határozat
Konzorciumi együttműködési megállapodás
megkötéséről EFOP-3.9.2 pályázat megvalósításához
Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy
Szank
Községi
Önkormányzat,
Kiskunmajsa
Város
Önkormányzatával, Kömpöc Község Önkormányzatával, Csólyospálos
Község Önkormányzatával, Jászszentlászló Község Önkormányzatával,
Móricgát
Község
Önkormányzatával,
Bugac
Nagyközségi
Önkormányzattal, Bugacpusztaháza Községi Önkormányzattal, BácsKiskun Megyei Önkormányzattal és a Grassroots Sport Oktatás-módszertani
és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft-vel konzorciumot hoz létre a „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek”
című EFOP-3.9.2-16 kódszámú támogatási kérelem benyújtására.
2. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a konzorcium vezetője Szank Községi Önkormányzat.
3. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására.
4. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre,
aláírásra felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről EFOP-1.5.3
pályázat megvalósításához
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester - Szank Községi Önkormányzat, Kiskunmajsa Város
Önkormányzatával, Kömpöc Község Önkormányzatával, Csólyospálos Község
Önkormányzatával, Jászszentlászló Község Önkormányzatával, Móricgát Község
Önkormányzatával, Bugac Nagyközségi Önkormányzattal, Bugacpusztaháza Községi
Önkormányzattal, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal és a Magyar Diáksport
Szövetséggel konzorciumot hoz létre a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben - kedvezményezett térségek” című EFOP-1.5.3-16 kódszámú támogatási
kérelem benyújtására. A konzorciumi megállapodás az előterjesztés része.
Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
14/2017.(II. 23.) sz. határozat
Konzorciumi együttműködési megállapodás
megkötéséről EFOP-1.5.3 pályázat megvalósításához
Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy
Szank
Községi
Önkormányzat,
Kiskunmajsa
Város
Önkormányzatával, Kömpöc Község Önkormányzatával, Csólyospálos
Község Önkormányzatával, Jászszentlászló Község Önkormányzatával,
Móricgát
Község
Önkormányzatával,
Bugac
Nagyközségi
Önkormányzattal, Bugacpusztaháza Községi Önkormányzattal, BácsKiskun Megyei Önkormányzattal és a Magyar Diáksport Szövetséggel
konzorciumot hoz létre a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben - kedvezményezett térségek” című EFOP-1.5.3-16 kódszámú
támogatási kérelem benyújtására.
2. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a konzorcium vezetője Kiskunmajsa Város Önkormányzata.
3. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására.
4. A Képviselő-testület a pályázattal összefüggő tevékenységekre,
aláírásra felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási
Megállapodás módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester - Ismertette a Társulási Megállapodás módosítását. Javasolja
a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
15/2017. (II. 23.) határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása Társulási
Megállapodás módosítása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászló
Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Megállapodás módosítását a
jegyzőkönyv 2. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt formában
jóváhagyja 2017. március 1. napjával.
Felelős:

Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2017. március 1.
11. Napirendi pont
2017. évi igazgatási szünet elrendelése
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - 2017. évben igazgatási szünet elrendeléséről készült
határozat-tervezetet ismertette a Képviselő-testület tagjaival. Támogatja az előterjesztést, erre
a jogszabály lehetőséget ad, egyetért a javaslattal.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
16/2017. (II. 23.) határozat
2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése
valamint közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási
szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet 13. § alapján a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői részére
2017. augusztus 7. napjától 2017. augusztus 11. napjáig valamint
2017. december 18. napjától 2017. december 29. napjáig
igazgatási szünetet rendel el.
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Felelős : Csontos Máté polgármester
Határidő: 2017. február 28.
2. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Jegyzőt,
hogy az igazgatási szünet idejére, a Közös Hivatalban
foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az ügyelet
rendjét határozza meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet
elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.
Felelős : Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2017. május 31.
12. Napirendi pont
Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a
helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2011. évi
CLXXXIX tv. 39. foglaltak alapján a polgármesternek és a képviselőknek minden év január
1-től számított 30. napon belül vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni. Ennek hiányában, a
polgármester és a képviselők nem gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított
tiszteletdíjakat sem vehetik fel.
Ügyrendi bizottság 2017. február 23-án 13 30 órai kezdettel megtartott ülésén megállapította,
hogy Móricgát Községi Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt
határidőig mindenki eleget tett, saját és családtagjai vagyontételi nyilatkozat leadásának.
Móricgát Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül
tudomásul vette.
13. Napirendi pont
Egyebek
13/1 Móricgát Községi Önkormányzat 2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés kiosztásra került)
Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival az előterjesztésben
szereplő Móricgát Község Önkormányzata 2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét. Javasolja a
stratégiai terv elfogadását.
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
17/2017. (II. 23.) határozat
Móricgát Község Önkormányzata
2017. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének elfogadása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata a 2017. évi Stratégiai Ellenőrzési
Tervet jóváhagyja.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2017. december 31.
13/2 Tájékoztatások
Csontos Máté - polgármester - Tájékoztatta a képviselőket, hogy készül a zárható garázs a
Faluház udvarán. A beton alap már elkészült, Lindab lemezből készül a garázs, amelyben
minden gépet, járművet el tudnak helyezni. Helyet kap benne a traktor, az autó, a fűrészgép, a
fűnyírók.
A közelmúltban már tárgyalták, és folyamatosan tárgyalásokat folytatnak az 5407 sz.
Jászszentlászló-Móricgát összekötő út felújítása tárgyában. Az 5 m szélességet szeretnék
elérni, a jövő hét végére ígérte a hatóság a választ. A Képviselő-testületnek nincs döntési joga,
véleményezési joga van. El kell azt dönteni, hogy ha nem fogadják el a 4,5 méter
útszélességet, akkor hogyan tovább. Arra van lehetőség, hogy a 150 millió támogatást át
engedik Jászszentlászlónak, hogy az út jászszentlászlói szakaszát felújítsák. Egyedül ebben a
kérdésben nem dönthet. A 4,5 méter útszélességgel tervezve tegnap Tóth Antal képviselő
úrral megpróbálták, két személykocsi elfér egymás mellett. Két terepjáró is elfér egymás
mellett, azonban egy kamion, traktor már nem, le kell térni.
Deli Jánosné - képviselő - a 4,5 méter széles utat nagyon keskenynek véli. Össze fog törni az
út alapja. A lakosság részéről támadás érheti a Képviselő-testületet, az lesz ami a
kerékpárútnál volt. Legyen inkább rövidebb a felújított szakasz, de az út szélessége legyen
meg. Kérdése, hogy a tervekben mi szerepel, milyen szélesség?
Csontos Máté - polgármester - Az út 1968-ban épült, akkor az út alapja 3,7 méter
szélességben került kialakításra. Ez egy meghatározó adat, az alap miatt műszakilag a 4,5
méter széles utat lehet megvalósítani, azt még engedélyezik. Szakhatósági tárgyalások
folynak.
Borsik Imre - képviselő - ez az út 50 éve épült, és legalább 50 évig nem fogják felújítani.
Nagyon fontos, hogy odafigyeljenek a dologra. A Bugac-Móricgát összekötőút szélessége 6
méter, az egy jó út, kényelmesen lehet rajta közlekedni. Arra kell törekedni, legalább 5 méter
széles legyen.
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Csontos Máté - polgármester - a jelenlegi szabályok szerint új út csak 6 méter szélességben
építhető. A felújítás csak a meglévő út alapra vonatkozik, nem szélesítésről van szó. A BM
ennek az útnak a felújítására adja a támogatást. Elnök úr, aki szívén viseli ezt az ügyet. ezt a
Az okoz még problémát, hogy az út szélessége 3,7 méter és 4,5 méter között váltakozik. A
Fricska tanya és a Tsz iroda közötti szakaszon a legszélesebb, ott engedélyeznék az 5 méter
szélességet. A két kanyar között 3,7 méter széles, ott maximum 4,5 méter szélességet
engedélyeznek. Ezen a keskenyebb szakaszon ki kell ásni a szegélyt és 80 cm mélyen alapot
kell építeni. Az utak műszaki átvételének rendkívül szigorú szabályai vannak, a felelősség a
Magyar Közutat és a kivitelezőt terheli.
Valentovics Beáta - jegyző - képviselő asszony kérdésére elmondta, hogy burkolat felújítási
tervdokumentáció van az Önkormányzat kezében. Az úttest szélessége 6 méter és 4,5 méter
között változik. Ahol az új úthoz csatlakozik, ott éri el a 6 méter szélességet és fokozatosan
csökken 4,5 méter szélesre.
Csontos Máté - polgármester - A terveket sem lehetett elkészteni 5 méter szélességre, mert a
szakhatóság nem fogadta volna el a szélesebb utat. A tervezőnek meg volt kötve a keze. Az
engedélyes tervdokumentáció 5 millió forintba került. Az a lehetőség merülhet még fel, hogy
első szakaszban a Tsz iroda és a Fricska tanya között újítják fel az utat, ott engedélyezik az 5
méter szélességet. Ez egy furcsa megoldás lenne a véleménye szerint.
Zöldág János - alpolgármester - valóban érdekes megoldás. A két falu közötti szakasz a
legrosszabb, ott a legkeskenyebb az út.
Csontos Máté - polgármester - új utat - a jelenlegi szabályok szerint - csak 6 méter
szélességben lehet építeni. A meglévő út felújítása 4,5 méter szélességben engedélyezhető.
Amennyiben új utat építenének, akkor úgy kell számolni, hogy a meglévő út burkolatát
bezúzzák, és új alapra épül az út. Új út esetében 6 méter széles az úttest, ehhez kapcsolódik 2*
80 cm padka, és emellett még ki kell építeni 2 * 2 m széles árkot. Ez azt jelenti, hogy az út 12
méter széles területet foglal el. Ehhez ki kell sajátítani területet a gazdáktól, a faluban nem is
lehet megvalósítani, mert nincs meg a biztonsági sáv a házaknál. Úgy kell tervezni, hogy az új
út építési költsége 28-30 e Ft/négyzetméter. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ez az út a
Magyar Közút útja, az Önkormányzatnak nincs beleszólása, csak véleményezési joga van.
Nem tudunk a műszaki tartalomba beleavatkozni. Felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben
a képviselők nem fogadják el a tervet, és a pénzt vissza kell utalni a támogatónak. 150 millió
forint támogatást veszni hagyjon ez a kis falu, egyszerűen nem tehetik meg. Végső esetben az
lehet a megoldás, hogy a Fricska tanya és a Tsz iroda közötti szakaszt újítják fel, és később,
ha újabb támogatás érkezik akkor folytatják a felújítást.
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Zöldág János - alpolgármester - egyetért a polgármesterrel. azt nem szabad engedni, hogy a
pénz visszakerüljön a Minisztériumhoz. A tárgyalások során a település érdekét szem előtt
tartva törekedni kell a megoldásra.
Móricgát Község Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
Csontos Máté - polgármester - megkeresés érkezett a Móricgát alsó telepen lakóktól, hogy a
vízellátást biztosító torony vízjogi engedélye lejár. A vízműs szolgálja ki az egykori Tsz
telepen lévő vállalkozásokat is. A vízjogi engedély díja 100-120 e Ft. Ennek átvállalását kérik
az ott lakó családok. A telepen közel 10 lakás van, 20 főt érint a kérdés. Támogatja a lakók
kérését a vízjogi engedély költségét az Önkormányzat magára vállalja. A Képviselő-testület a
konkrét számok ismeretében visszatér a kérdés megtárgyalására.
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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