Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-én
13 00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Csontos Máté polgármester
Zöldág János alpolgármester
Deli Jánosné képviselő
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.
Juhász Miklós Bács-Tender Kft

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 60%-os a megjelenés.
Az ülés napirendjét a meghívóban foglaltaktól eltérően javasolja jóváhagyni akként, hogy a 8.
napirendi pont a 7. napirendi pont, a 9. napirendi pont a 8. napirendi pont, és a 7. napirendi
pont a 9. napirendi pont legyen.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 3 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester

Hivatal

2016.

évi

zárszámadásának

2. Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló ./2017. (IV. 28.)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. Móricgát Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II.
24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2017. (IV. 28.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere
5. Móricgát Községi Önkormányzat belső ellenőri 2016. évi összefoglaló jelentés
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:Csontos Máté polgármester
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6. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat
beadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
7. Római Katolikus Lelkészség kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő:Csontos Máté polgármester
8. Egyebek.
9. VP6-7.2.1.4-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” pályázat benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadásának
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Köszönetét fejezte ki a Képviselő-testület nevében a közös
hivatal által végzett pontos, szakszerű munkáért.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.
Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
26/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi zárszámadásának megállapítására
Határozat
1. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeik együttes ülésén a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi zárszámadását
59.788.000.-Ft
56.786.000.-Ft
3.002.000.-Ft

bevételi
kiadási
bevételi többlet
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főösszeggel hagyja jóvá, melyből a
Költségvetési bevételek teljesülése
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek
- egyéb működési célú támogatás áht-on belülről
Finanszírozási bevételek teljesülése
- előző évi pénzmaradvány
- intézményfinanszírozás

6.117.000.-Ft
52.551.000.-Ft

Költségvetési kiadások teljesülés
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- beruházások

33.915.000.-Ft
9.439.000.-Ft
10.523.000.-Ft
2.909.000.-Ft

122.000.-Ft
287.000.-Ft
711.000.- Ft

2. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 12 fő.
3. Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele:
Kiadások mindösszesen
56.786.000.-Ft
Állami hozzájárulá
36.869.000.-Ft
Saját bevételek és átvett pénzeszközök
1.120.000.-Ft
Csak Jászszentlászlót terheli
- 2.688.000.- Ft
Finanszírozási szükséglet:
+16.109.000.-Ft
Jászszentlászló hozzájárulása (83,5%)
+13.451.000.-Ft
Móricgát hozzájárulás
(16,5%)
+2.658.000.-Ft
4. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott 2016. évi maradványt a költségvetési szerv vezetője évközben a
költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására használhatja fel.
Határidő: 2016. december 31.
Felelősök:
Csontos Máté
Valentovics Beáta
2.

polgármester
jegyző

Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ./2017. (…..) rendelettervezet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.
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Csontos Máté - polgármester - kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolja, hogy Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló /2017 (…….) rendelet-tervezetét fogadja el, az írásos előterjesztés
szerinti tartalommal és formában.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
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 kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozattervezethez.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2017 évi költségvetését.
Csontos Máté - polgármester - javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
27/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetésének módosítására
Határozat
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését
megállapító 24/2017.(II.23.) Jászszentlászló és a 10/2017.(II.23.) Móricgát
határozatok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.
1.)Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését
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61.842. 000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek

123.000.- Ft
250.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
58.467.000.- Ft
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3.002.000.- 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
13.807.000.- Ft
50.000.- Ft
635.000.- Ft

Határidő:2017. december 31.
Felelősök: Csontos Máté
polgármester
Valentovics Beáta jegyző
4.

Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2017. (IV. 28.) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
Móricgát Község 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet javasolja
Képviselő-testületnek elfogadásra.
Csontos Máté - polgármester - javasolta a Képviselő-testületnek Móricgát Községi
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli
formában és tartalommal történő elfogadását.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
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5. Napirendi pont
Móricgát Községi Önkormányzat belső ellenőri 2016. évi összefoglaló jelentés
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2016. évben a
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által végzett belső ellenőrzést. Az
éves összefoglaló jelentést a képviselők kézhez kapták, azt áttanulmányozhatták.
Javasolja az előterjesztésben szereplő 2016. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
jóváhagyását.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
28/2017. (IV. 27.) határozat
2016. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentés jóváhagyása
Határozat
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent
Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által készített
2016. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal.
6. Napirendi pont
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat beadása
(Írásos előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – Képviselő-testület tagjai kézhez kapták az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati anyagot. A projekt keretében
Móricgát belterületén a Deák Ferenc utcán és a Zrínyi Miklós utcán kerül felújításra a járda.
Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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29/2017. (IV. 27.) határozat
Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása
Határozat
Móricgát
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen – meghirdetett pályázat keretében, a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása jogcímen pályázatot nyújt be.
A pályázati kiírás c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélon.
A felújítás teljes költsége: bruttó 19.335.483-Ft, az igényelt támogatás
14.501.612-Ft, a pályázati saját erő mértéke 4.883.871- Ft.
A pályázati saját erő fedezete Jászszentlászló Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének 2017. évi költségvetését megállapító mód. 3/2017.
(II. 24.) önkormányzati rendelet – Céltartalék előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati
dokumentáció benyújtásával.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2017. május 2. pályázat benyújtására
2018. december 31., A beruházás befejezésének határideje

7. Napirendi pont
Római Katolikus Lelkészség Móricgát támogatási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – ismertette a Római Katolikus Lelkészség kérelmét. Előző
Képviselő-testületi ülésen a Református Egyházközség támogatásáról döntöttek, a Római
Katolikus Lelkészség kérelmét is támogatja. Javasolja 150.000.-Ft támogatás megítélését.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
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30/2017. (IV. 27.) határozat
Római Katolikus Lelkészség támogatási
kérelme
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete
alapján a Római Katolikus Lelkészség Móricgát 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 kívölre
előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírásával.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2017. május 31., megállapodás megkötésére
8. Napirendi pont
Egyebek
8/1 Tájékoztatás köztemetőben lévő urnafalról
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Móricgáti
Köztemetőben elkészült az urnafal. Korábban Móricgáton nem volt urnafülke, az urnás
temetések is sírba történtek. Ezért a helyi rendeletet aktualizálni kell, felkéri a jegyzőt a
rendelet-tervezet kidolgozására. Javasolja, hogy az urnafülkék díja 15.000.-Ft-ban kerüljön
meghatározásra.
Móricgát Község Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül tudomásul vette.
8/2 Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft felügyelő bizottsági
tagjainak és állandó könyvvizsgálónak megbízása.
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – ismertette a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft által megküldött anyagot, mely szerint a taggyűlés a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak: Rávai Mónika kiskunmajsai,
Patyi Norbert jászszentlászlói, Varga Ferencné szanki lakost 2017. március 01. napjától 2020.
szeptember 04. napjáig megválasztotta. Képviselő-testület általi jóváhagyásra javasolja a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése
által meghozott 2/2017.(III.01.) számú taggyűlési határozatot, mely szerint a taggyűlés a
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálatával Juhász
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Imréné (könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002168.) 6100 Kiskunfélegyháza, Fűzfa utca
18. szám alatti lakost 2017. március 01. napjától 2018. május 31. napjáig megbízza.
Tóth Antal képviselő csatlakozott a Képviselő-testület üléséhez, a megjelenés 80%.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
31/2017. (IV.27.) határozat
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tagjainak és
állandó könyvvizsgáló megbízása
Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
jóváhagyja a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő
utca 66.) taggyűlése által meghozott 1/2017.(III.01.) számú taggyűlési
határozatot, mely szerint a taggyűlés a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak: Rávai Mónika
Éva, 6120 Kiskunmajsa, Széchenyi utca 31. szám 1. em. 2. ajtó alatti lakost,
Patyi Norbert, 6133 Jászszentlászló, Tavasz utca 28. szám alatti lakost, és
Varga Ferencné, 6131 Szank, Rákóczi utca 35. szám alatti lakost, 2017.
március 01. napjától 2020. szeptember 04. napjáig megválasztotta.
2. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
jóváhagyja a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő
utca 66.) taggyűlése által meghozott 2/2017.(III.01.) számú taggyűlési
határozatot, mely szerint a taggyűlés a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálatával Juhász Imréné
(könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002168.) 6100 Kiskunfélegyháza,
Fűzfa utca 18. szám alatti lakost 2017. március 01. napjától 2018. május 31.
napjáig megbízza.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal
8/3. TURISMO Turisztika Szociális Szövetkezet megalapítás.
(Írásbeli előterjesztés kiosztásra került)
Csontos Máté - polgármester - megkeresés érkezett a Turismo Turisztikai Szociális
Szövetkezet megalapítása tárgyában. Az előterjesztés minden részletet tartalmaz. Az
Önkormányzat biztosít épületet a szövetkezet részére, székhelye Móricgáton lesz. A régi
iskolaépületben lévő helyiség alkalmas erre a célra. Támogatja, hogy Móricgát Község
Önkormányzat lépjen tagként a szociális szövetkezetbe, további kötelezettségvállalás nélkül
A vagyoni hozzájárulás mértéke 10.000.-Ft, melyre a költségvetés fedezetet biztosít. A
szövetkezet közreműködik a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának
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elősegítésében, valamint a biztonságos munkahelyek megteremtésében. Véleménye szerint
Móricgát mindenképpen profitál ebből az ügyből.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
32/2017. (IV. 27.) határozat
Tagsági jogviszony létesítése a
Turismo Szociális Szövetkezetben
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a
Turismo Szociális Szövetkezet alapító tagja kíván lenni, és abban rendes
tagként részt kíván venni.
A tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges vagyoni hozzájárulás összegét,
azaz 10.000,-Ft-ot biztosítja, kötelezettséget vállal arra, hogy ezen összeget
2017. évi költségvetésében szerepelteti.
A Képviselő-testülete megbízza a polgármestert hogy a Turismo Szociális
Szövetkezet alapszabályát Móricgát Község Önkormányzata tag törvényes
képviseletében írja alá, és a tagi vagyoni hozzájárulást fizesse be a
szövetkezet részére az alapszabály szerinti módon.
Felelős:
Határidő:

Csontos Máté polgármester
Azonnal

8/4. Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola támogatási kérelme
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – ismertette a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola
kérelmét. Az intézmény 2017. évben ünnepli a jászszentlászlói közoktatás 160 éves
jubileumát. Színvonalas rendezvénysorozattal emlékeznek meg a jeles dátumról. A régi épület
felújítására, valamint egy könyv kiadására kérik az Önkormányzat támogatását. Támogatja a
kérelmet, javasolja 200.000.-Ft támogatás megítélését. A megállapodásban javasolja kikötni,
hogy 100.000.-Ft az épület felújítására, 100.000.-Ft a könyv kiadására fordítható.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
33/2017. (IV. 27.) határozat
Jászszentlászlói Szent László Általános
iskola támogatási kérelme
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete
alapján a Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola részére 200.000.-Ft
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támogatást biztosít. A támogatásból 100.000.-Ft a régi épület felújítási
költségeire, 100.000.-Ft könyv kiadás költségeire fordítható.
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 kívölre
előirányzata.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírásával.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2017. május 31., megállapodás megkötésére
9. Napirendi pont
VP6-7.2.1.4-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Tanyák háztartási léptékű villamos
energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” pályázat
benyújtása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - tisztelettel köszöntötte Juhász Miklós urat a Bács-Tender Kft
munkatársát. Átadta a szót, hogy ismertesse a pályázat benyújtásának részleteit.
Juhász Miklós - projektmenedzser - a projekt előkészítésének költsége 10.000.-Ft + ÁFA
tervezési díjból, valamint 5.000.-Ft + ÁFA adminisztrációs költségből áll. Ezt minden
tanyatulajdonos megfizeti, valamint minden tanyára építési költség arányosan ki lett számolva
az önerő mértéke. A pályázatírási sikerdíj jön még a költségekhez, ezzel együtt kb. 16% az
önerő mértéke. Ez két részre osztódik, ami az együttműködési szerződésben is szerepel. 50%,
amikor a közbeszerzés lebonyolódik és megvan a kivitelező, és 50% amikor a kivitelező
elvégezte a munkát. Az önerő második ütemét 20 napos határidővel kell fizetni. Azt jelenti,
hogy az Önkormányzat a közbeszerzés után 30 napos fizetési határidővel köt megállapodást a
kivitelezővel, akkor a pénz rendelkezésre áll. Támogató szervezet 90%-os támogatás 50%-át
előlegként leutalja, azt jelenti, hogy a teljes beruházás 45% pénzeszközként rendelkezésre áll
az Önkormányzatnál. 17 helyszínen történik a beruházás, 17 tanyatulajdonost érint a program.
A pályázati kiírás 3.6.2 pontja tartalmazza a fejlesztéssel érintett ingatlannal kapcsolatos
kérdéseket. A kötelezettséggel és működéssel kapcsolatos kérdéseket helyi rendelet alapján
szerződésben kötelesek rögzíteni és csatolni a támogatási kérelemhez. Lennie kell az
Önkormányzatnak egy rendeletnek, ami alapján megszületik az együttműködési
megállapodás. Ez nem világos, hogy milyen rendeletre gondol a pályázat kiírója. Kérdést tett
fel a Magyar Államkincstár - bonyolító szervezet - felé, melyre a mai napig nem jött válasz. A
jegyzővel egyeztetett a kérdésben, elképzelhető, hogy a helyi Önkormányzat vagyon
rendeletében egy paragrafusban kell a szabályozást megoldani.
Mivel nem érkezett válasz a Magyar Államkincstártól. Véleménye szerint is le kell tisztázni
minden kérdést, hogy nyugodt szívvel be lehessen adni a pályázatot, korrekten kívánják
bonyolítani a dolgot, addig nem érdemes beadni, amíg az Önkormányzat nem látja, hogy
pontosan milyen kötelezettséggel jár a projekt.

11

Jegyzővel áttanulmányozták a felhívást és az általános szerződési feltételeket. Az általános
szerződési feltételek lehetőséget adnak arra, hogy a tulajdonjogát a fejlesztésnek ne vonja
magához az Önkormányzat. Viszont a felhívásban azért kitétel, hogy a tanyán élőnek, illetve a
tanya tulajdonosának a megvalósuló beruházás pályázó általi aktiválásához hozzá kell
járulnia. Kérdés, hogy az Önkormányzat tulajdonába kell-e kerülnie a berendezésnek?
Eredetileg 2017. május 2 napján tervezték beadni a pályázatot, azonban a kérdések tisztázása
miatt kitolták a beadást 2017. június 2 napjára. Javasolja, hogy az Önkormányzat
mindenképpen erősítse meg a szándékát, hogy a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú „A vidéki térségek
kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Tanyák
háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési
fejlesztései”
pályázatot be kívánja nyújtani, és kérjék fel a jegyzőt, hogy a tisztázatlan kérdésekben vegye
fel a kapcsolatot a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságával.
Csontos Máté - polgármester - jó szándékkal álla az Önkormányzat a kérdéshez, hiszen 17
családot érint a beruházás. Lakossági kezdeményezésről van szó, mindenképpen tisztázni kell
a bizonytalan kérdéseket. Móricgáti emberekről van szó, az Önkormányzat kötelessége
segítséget nyújtani.
Zöldág János - alpolgármester - aggályának adott hangot, hiszen magánszemélyek
tulajdonában lévő ingatlanokon akarnak fejlesztést végrehajtani. Mi lesz, ha az ingatlan
esetében tulajdonosváltozás következik be? Mi lesz, ha az ingatlan tulajdonosa az eszközöket
esetleg eladja. Nagyon sok aggályos kérdés merül fel, amit tisztázni kell. Ezek a
magánszemélyek egyénileg is pályázhattak volna. Az Önkormányzat számára ez kockázatokat
rejt, nehogy nyakukon maradjon a költség. A kérdéseket fel kell tenni, és meg kell várni, hogy
a hatóság milyen választ ad. Mindenképpen garanciát kell beépíteni, hiszen magántulajdonon
végzik a fejlesztést. A támogatott az Önkormányzat felel a projekt megvalósításáért,
fenntartási kötelezettségért. Nagyon komoly kérdéseket vet fel a helyzet maga.
Juhász Miklós - két megoldás van, vagy az önkormányzat átadja az ingatlan tulajdonos
használatába az eszközt, vagy a fenntartási időszak végéig az Önkormányzat tulajdonában
marad az eszköz, de ebben az esetben meg kell határozni, hogy a fenntartási időszak végén, 5
év múlva, jelképes összegért megkapja a tanya tulajdonosa.
Zöldág János - alpolgármester - abban az esetben támogatja a pályázat benyújtását, ha
megnyugtatóan rendezik a tulajdonjog és a felelősség kérdését. Az ingatlan tulajdonosok
100% vállalják, hogy a szükséges önerővel rendelkeznek. Arra is garanciákat kell beépíteni,
hogy az ingatlan tulajdonos a fenntartási időszakban az eszközt ne idegeníthesse el.
Csontos Máté - polgármester - javasolja, hogy Móricgát Község Önkormányzata
nyilatkoztassa ki azon szándékát, hogy a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú „A vidéki térségek
kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Tanyák
háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései”
pályázatot nyújtsa be. Képviselő-testület hatalmazza fel a jegyzőt, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges információk a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságától szerezze be.
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Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
34 /2017. (IV. 27.) határozat
VP6-7.2.1.4 -17 számú pályázat benyújtása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Tanyák háztartási léptékű villamos
energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései" VP6-7.2.1.417 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságától szerezze be.
Határidő: Azonnal
Felelős: Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Mivel több hozzászólás kérdés nem volt, az ülést berekesztette.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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