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Jegyzőkönyv 

 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 29-én 13 

00
 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, a megjelenés 80%.  

 

A Meghívóban szereplő napirendek közé 2. pontba javasolja felvenni az alábbi pontot: 

 

2. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete …../2017. (…..…..) önkormányzati rendelete         

a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól. 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

A többi napirendi pont sorszáma eggyel nő.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Móricgát Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere 

 

2. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete …../2017. (…..…..) önkormányzati 

rendelete a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

3. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tárulás 2016. 

évi működéséről 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere 

 

4. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

5. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 2016. évi 

tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

6. Egyebek.  
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7. Móricgát Községért kitüntetés adományozása 

Zárt ülés keretében. 

 

 

1. Napirendi pont 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 

2017. évi költségvetését megállapító 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ../2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

megismerhették a képviselők. Nem tartja szükségesnek a szóbeli kiegészítést, az indoklás minden 

előirányzat módosításra magyarázatot ad. 

 

Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az 

Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és támogatja elfogadását. Az előterjesztés 

alkalmas, hogy  a Képviselő-testület megvitassa.   

 

Csontos Máté - polgármester - Javasolta a Képviselő-testületnek Móricgát Községi Önkormányzat 

2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 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 2017. évi költségvetését megállapító  

2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

9/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

2.    Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete …../2017. (…..…..) 

önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályairól. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők, amely az ülés megkezdésekor kiosztásra került. A települési arculati 

kézikönyv elkészítésének első lépése a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló rendelet megalkotása.  

 

Javasolta az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a településrendezéssel összefüggő partnerségi  

egyeztetés szabályairól szóló 

10/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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3.  Napirendi pont 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2016. évi működéséről 

  (Írásos előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – Ismertetette a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzat Társulás  2016. évi működéséről szóló beszámolót. 

 

Zöldág János - alpolgármester - nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de felháborodásának adott hangot, 

ugyanis a hulladékszállításról már hónapok óta nem kaptak számlát, azonban közelmúltban kapott egy 

fizetési felszólítást. Ez felháborító, ugyanis minden kiszámlázott összeget befizettek. Több személy 

járt így a környezetében, az idősek nagyon megijednek a fizetési felszólítástól. Hosszas próbálkozás 

után tudott az ügyfélszolgálattal beszélni, ahol azt mondták, hogy volt egy rendszerhiba, ami miatt 

kimentek a téves fizetési felszólítások.  

 

Valentovics Beáta  - jegyző - ebben az esetben nem a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az illetékes. A hulladékszállítás számlázását a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodást Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.  

 

Csontos Máté - polgármester - felkérte a jegyzőt, hogy a kérdésben írjon az illetékeseknek.  

 

Javasolja a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás  2016. évi 

működéséről szóló beszámoló tudomásul vételét.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2017. (VI. 29.) sz. határozat 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzat Társulás 2016. évi működéséről  

szóló beszámoló jóváhagyása 

 

 H a t á r o z a t 

 

Móricgát Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló 

beszámolót tudomásul vette. 

Határidő: folyamatos             

Felelős:  Csontos Máté polgármester              

 

 

4.   Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az írásbeli előterjesztés 

anyaga teljes körű. Javasolja a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület hagyja jóvá.  
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Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

46/2017. (VI. 29.) határozat 

Jászszentlászló-Móricgát Községi  

Önkormányzatok Társulás működéséről 

szóló beszámoló 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 93 

§. 14. pontja, illetve Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 

Társulásának Társulási megállapodása 14. pontja alapján előterjesztett 

beszámolóját a Társulási tanácsában végzett tevékenységéről.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

5.   Napirendi pont 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 2016. évi 

tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – elmondta, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkát. Javasolja a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2016. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót Képviselő-testület hagyja jóvá.  

 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –

az alábbi határozatot hozta: 

 

47 /2017. (VI. 29.) határozat 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 

Társulás működéséről szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

polgármester által, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

93.§ 14. pontja, illetve a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján 

előterjesztett beszámolóját a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsában végzett tevékenységről. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2017. június 30. 
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6.  Napirendi pont 

  Egyebek 

 

Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Deli József móricgáti 

lakos vételi szándékát jelentette be a Móricgát 1207/24 hrsz. területre. Egy lakóházat vásároltak meg 

az Erdőszéplaki részen, ez a terület a portájuk folytatásában található. Felkérte a jegyzőt, hogy az 

adás-vétel körülményeit vizsgálja meg.  

 

Valentovics Beáta - jegyző - amennyiben a terület közterület, akkor forgalomképtelen törzsvagyonról 

van szó és nem értékesíthető. A Hivatal megvizsgálja a kérdést, hogy a területnek ki a tulajdonosa, és 

értékesíthető-e.  

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy megérkezett a válasz a Miniszterelnökségtől a VP6-

7.2.1.4-17 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési 

fejlesztései" projekttel kapcsolatban felmerült kérdésre. A kérdés az volt, hogyan kell kezelni a 

magánszemély tulajdonában lévő tanyás ingatlanokon történő beruházást, az Önkormányzat 

nyilvántartásaiban kell-e kezelni, illetve mikor kerül az ingatlantulajdonosok tulajdonába az eszköz? A 

válasz a következő: "az idegen tulajdonon történő fejlesztések tulajdonjogát nem lehet az önrész 

finanszírozását vállaló ingatlantulajdonosnak átengedni."  

 

Csontos Máté - polgármester - megköszönte a tájékoztatást.  

 

 

Képviselő-testület az ülést zárt keretek között folytatta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


