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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án 

14 
00

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 

 Zöldág János alpolgármester  

 Deli Jánosné képviselő 

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, 60%-os a megjelenés. Tóth Antal képviselő távolmaradását 

bejelentette, Borsik Imre betegség miatt nem tud részt venni az ülésen.  

 

Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 3 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

1. Móricgát Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

3. Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi mentő 

tűzvédelmi tevékenységéről 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

 

4. "Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

5. A KEOP-1.3.0/09/11-2011-0028 az. "Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt "című 

beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a "Mindennapi vizünk"Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulástól" tárgyban. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

6. Víziközmű Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 
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7. Szanki Református Egyházközség támogatási kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

8. Egyebek 

 

 

1. Napirendi pont.  

Móricgát Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Javasolja Móricgát Község Önkormányzatának 2017. évi 

közbeszerzési tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyni.  

 

Valentovics Beáta - jegyző - kiegészítette a polgármester előterjesztését, folyamatosan 

követik a beruházásokat, beszerzéseket, amennyiben indokolt lesz, módosítani fogják a 

közbeszerzési tervet.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2017. (III. 30.) határozat 

2017. évi közbeszerzési tervről 

 

H a t á r o z a t 

 

                                                           

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint 

ajánlatkérő által 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves 

tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 

fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: folyamatos  
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2. Napirendi pont 

 Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitási 

 kérelme 

  (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Csontos Máté - polgármester: - Ismertette a Képviselő-testület tajgaival a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft többletkapacitási kérelmét. Támogatja az 

előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet, Móricgát Község Önkormányzatának ez többlet 

anyagi terhet nem jelent.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2017. (III.30.) határozat 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft többletkapacitási kérelme 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Móricgát Község Önkormányzatának képviselő- testülete egyetért azzal, 

hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

többletkapacitási kérelmet nyújtson be endokrinológia 5 óra szakorvosi 

óra/hét, szemészet + 10 óra szakorvosi óra/hét, reumatológia + 10 óra 

szakorvosi óra/hét, és fizioterápia /asszisztensi tevékenység/ + 10 nem 

szakorvosi óra/hét szakmák vonatkozásában. 

 

2. Móricgát  Község Önkormányzatának képviselő- testülete nyilatkozik 

arról, hogy az endokrinológia szakma tekintetében a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez kíván tartozni. A képviselő 

testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat 

aláírására. 

 

3. Móricgát  Község Önkormányzatának képviselő- testülete nyilatkozik 

arról, hogy a többletkapacitás személyi és tárgyi feltételeinek fenntartását 

biztosítja. A képviselő testület biztosítja a többletkapacitást követően a 

jogszabályban előírt minimum feltételeknek való megfelelést és 

felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó nyilatkozat aláírására. 

 

4. Móricgát Község Önkormányzatának képviselő- testülete, mint a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t fenntartó 

tagönkormányzata, hozzájárul ahhoz, hogy a Nonprofit Kft. a kérelmet az 

illetékes hatósághoz benyújtsa. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal 
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3. Napirendi pont 

 Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi 

 mentő tűzvédelmi tevékenységéről 

  (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Csontos Máté - polgármester: - a Beszámoló tartalmát az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Támogatja a beszámoló elfogadását, az Önkormányzatnak 

nagyon jó kapcsolata van a Tűzoltó Parancsnoksággal.  Javasolja a 2016. évi mentő 

tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2017. (III.30.) határozat 

A Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2016. évi mentő tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzata a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2016. évi mentő tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolóját jóváhagyja és elfogadja.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal.  

 

 

 

4. Napirendi pont 

"Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszüntetése 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők.. A Beruházás megvalósult, befejeződött ezért van szükség a 

döntés meghozatalára minden érintett Önkormányzatnál. Javasolja az írásbeli előterjesztésben 

szereplő határozat-tervezet elfogadását.  
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 

21/2017. (III.30.) határozat 

"Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás megszüntetése 

 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 

„MINENNAPI VIZÜNK" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás” 

a Társulási Megállapodás XI.4. és XI.5. pontja - Társulási 

Megállapodás cél szerinti feladatainak teljesítése indokával - szerinti 

2017. szeptember 30. napjával történő megszüntetésével.  

2. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

előterjesztés 1. mellékletében szereplő „MINENNAPI VIZÜNK" 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás” megszüntető 

megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, 

a megszüntetéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

 

 

 5. Napirendi pont 

A KEOP-1.3.0/09/11-2011-0028 sz. "Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító 

Projekt "című beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a 

"Mindennapi vizünk"Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól" 

tárgyban. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté - polgármester: - az előző napirendi pontban döntött a Képviselő-testület a 

"Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről. Ebből 

egyenesen következik, hogy a projekt keretében létrejött vagyon felosztásra kerül az érintett 

Önkormányzatok között. Az előterjesztés erről szól. Támogatja az előterjesztés szerinti 

határozat-tervezet elfogadását.  
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2017. (III.30.) határozat 

A KeOP-1-3.0/09/11-2011-0028 sz. 

"Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt"című 

beruházás keretében létrejött vagyon átvétele a  

"Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség javító Önkormányzati  

Társulástól tárgyában  

 

 

 

H a t á r o z a t  

  

1. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 

31-i átvételi nappal átveszi a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás által átadott, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 

azonosítószámú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt” című 

beruházás keretében létrejött vagyont 69.580.246,-Ft értékkel. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében 

szereplő „Térítésmentes átadás-átvételi megállapodás”-t aláírja. 

 

2. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által 

átadott, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosítószámú „Kiskunhalas 

Ivóvízminőség-javító Projekt” című beruházás keretében létrejött, 

69.580.246,-Ft értékű befejezetlen beruházást 2017. április 01. napjával 

aktiválja, üzembe helyezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az új vagyonelemekre is kiterjedő, a KISKUN-VÍZ Kft 

Szolgáltató Kft.-vel fennálló „Viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosítás”-át 2017. április 01-i hatállyal aláírja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Csontos Máté  polgármester 
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6. Napirendi pont 

Víziközmű Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester: - ismertette a Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosításról készült előterjesztést.   

 

Zöldág János - alpolgármester - elolvasta az előterjesztést, és a csatolt Víziközmű bérleti-

üzemeltetési szerződés módosítását is. Nem tudja elfogadni a Szerződés III. 7. pontja szerinti 

módosítást, miszerint az "Üzemeltető jogosult a használatába adott, üzemeltetésre átvett 

víziközmű vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, üzemeltetésére. 

Jogosult a Vksztv. 43. §. (4) bekezdése értelmében azzal vállalkozási tevékenységet 

folytatni." Ennek alapján a torony tetején lévő Telekom antenna után az Önkormányzatot 

megillető 500 e Ft bérleti díj a Kiskun-víz Kft-t illeti a jövőben? Ezzel nem tud egyetérteni, 

ehhez nem járul hozzá. A glóbuszon lévő antenna bérleti díja nem tartozik a víz 

szolgáltatáshoz, ez éves szinten komoly bevétele az Önkormányzatnak. Erre szükségük van.  

 

Csontos Máté - polgármester - érti az alpolgármester felvetését. Álláspontja szerint a 

glóbuszon lévő antenna bérleti díja az Önkormányzatot illeti.  

 

Valentovics Beáta - jegyző - felhívta a figyelmet arra, hogy vízi-közmű szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. tv. alapján került sor a Bérleti- üzemeltetési szerződés módosításra. 

Amennyiben a törvény így rendelkezik az Önkormányzat nem tehet semmit.  

 

Csontos Máté - polgármester  - Az alpolgármester felvetése kapcsán egyeztetést 

kezdeményez. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását, a vízi 

közmű bérleti- üzemeltetési szerződés módosítását.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

 
23/2017. (III.30.) határozat  

Víziközmű Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 

 

 

H  a t á r o z a t 

 

 

Móricgát  Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal ( 6400 Kiskunhalas, 

Kőrösi út 5. Cg.: 03-09-102376, adószám: 24688886-2-03) 2013. május 31. napján 

ívó-vízellátás víziközmű szolgáltatási ágazatra megkötött bérleti-üzemeltetési 

szerződését módosítja a mellékletben szereplő bérleti-üzemeltetési szerződés 

módosítása szerint.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester a szerződés megkötésére. 

 

Felelős : Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2017. április 30.  szerződés megkötésére  
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7. Napirendi pont.  

  Szanki Református Egyházközség támogatási kérelme 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester: - Támogatja a Szanki Református Egyházközség kérelmét, 

javasolja, hogy 150.000.-Ft támogatást biztosítsanak részükre a 2017. évi  költségvetés 

terhére.  

 

Valentovics Beáta - jegyző - a 2017. évi költségvetésben elfogadásra került mindkét Egyház 

támogatása. A Római Katolikus Plébánia még nem nyújtott be kérelmet. A Református 

Egyház nyári tábor szervezésére és felújítási munkálatokra kérte a támogatást.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2017. (III. 30.) határozat 

Szanki Református Egyházközség  

támogatás 

H a t á r o z a t  

 
 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete alapján a Szanki 

Református Egyházközség részére 150.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését 

megállapító 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet Egyéb működési célú 

kiadások/ Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre előirányzata.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 

aláírásával. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2017. április 30., megállapodás megkötésére 

 

8.   Napirendi pont 

Egyebek 

  

  8/1. Tsz telepnél lévő vízmű vízjogi engedély díjának átvállalása 

 

Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi 

döntésnek megfelelően az Önkormányzat magára vállalja a Móricgáti Petőfi Mg. 

Szövetkezetnél lévő üzemi vízmű vízjogi engedélyes terv elkészítésének és engedélyezésének  

díját. A fejlesztés közel 20 családot érint és a régi Tsz telepen lévő ingatlanokat.  

 

Pro Aqua Vállalkozás a fentiekben említett munkálatok számlája bruttó 139.700.-ft Javasolja 

Képviselő-testület az Önkormányzat a Tsz üzemi vízmű vízjogi engedélyes terv elkészítésével 

és engedélyezés bonyolításával kapcsolatot tevékenységért 139.700.-Ft vállalkozói díjat 

vállalja át, és polgármester intézkedjen a  kifizetéséről a 2017. évi költségvetés terhére.  
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2017. (III. 30.) határozat 

Móricgát, Petőfi Mg. Szövetkezet 

üzemi vízmű vízjogi engedélyes terve 

 

H a t á r o z a t  

 
 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Móricgát, Petőfi Mg. 

Szövetkezet üzemi vízmű vízjogi engedélyes tervezés és engedélyezés 

bonyolításának díját átvállalja 139.700.-Ft értékben. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekben meghatározott 

díj kifizetéséről a Pro-Aqua Vállalkozás Kiskunhalas, Pozsony u. 30. intézkedjen.  

 

A kiadás forrása Móricgát Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése. 

 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

 

 8/2. Tájékoztatások 

 

Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Móricgát 

Belterületi utca felújítása hamarosan megkezdődik, ahogy az aszfalt keverő üzemek indulnak. 

A támogatás összege 10 millió forint már az Önkormányzat számláján van. 

 

Tájékoztatta a Képviselőket, hogy a Móricgát- Jászszentlászló összekötő út közbeszerzési 

eljárása hamarosan megkezdődik.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a falunapi előkészületek folynak. Az előadók kiválasztása 

megtörtént.  

 

Valentovics Beáta - jegyző - megjelent az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása pályázati felhívás. 
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Csontos Máté - polgármester - felmérik a településen lévő belterületi járdaszakaszok 

hosszát. Minden belterületi településrészen járdát fognak építeni a támogatás keretében - 

Erdőszéplakon, az öreg faluban és az újfaluban is. A pályázat benyújtásáról, a saját erő 

mértékéről a konkrét számok ismeretében döntenek. 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül 

tudomásul vette.  

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


