Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 29én 13 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Csontos Máté polgármester
Zöldág János alpolgármester
Borsik Imre képviselő
Deli Jánosné képviselő
Tóth Antal képviselő
Valentovics Beáta jegyző

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 5 fő megjelent 100%-os megjelenés.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
2. Móricgát Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II.
28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2018. (.......) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ../2018. (.........) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2018.
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester

(.........)

5. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2018. (…....)
önkormányzati rendelet-tervezete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
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6. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet-tervezete a közművelődésről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
7. Jászszentlászló-Móricgát
Községi
Megállapodásának módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester

Önkormányzatok

8. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Szabályzatának jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester

Hivatal

..../2018.

Társulása

Szervezeti

és

(…....)

Társulási

Működési

9. A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
10. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervének
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előadó: Csontos Máté polgármester
11. A 2018. évi közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
12. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
13. Feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
14. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
15. Egyebek.
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1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - ismertette a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést.
Deli Jánosné – ügyrendi bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy
Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
64/2018. (XI. 29.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.

Határozat
Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését megállapító
13/2018.(II.28.) Jászszentlászló és a 5/2018.(II.28.) Móricgát határozatok 2.
pontját az alábbiak szerint módosítja.
1.) Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését
69.378.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről

1.066.000.- Ft
2.000.- Ft
1.099.000.- Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás

60.746.000.- Ft

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6.465.000.- Ft
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások

46.795.000.- Ft
9.477.000.- Ft
11.921.000.- Ft
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- egyéb működési célú kiadások
- beruházások
Felelősök:
Csontos Máté
polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2018. december 31.

55.000.- Ft
1.130.000.- Ft

2. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2018. (.....) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(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
Móricgát Község 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet javasolja
Képviselő-testületnek elfogadásra.
Csontos Máté - polgármester - javasolta a Képviselő-testületnek Móricgát Község
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet írásbeli
formában és tartalommal történő elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
9/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont.
Móricgát Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...........)
önkormányzati rendelete Móricgát Község Önkormányzata Képviselőtestületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival a képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet anyagát.
Valentovics Beáta – jegyző – a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását indokolja,
hogy a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben foglaltak alapján felülvizsgálatra
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kerültek az Önkormányzat alaptevékenységéhez kacsolódó kormányzati funkciók és
szakfeladatok.
Deli Jánosné - képviselő, ügyrendi bizottság elnöke - tájékoztatta a Képviselő-testület
tagjait, hogy Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását javasolja.
Csontos Máté – polgármester - javasolja Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezetet fogadja el.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (XI. 29.) 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)
4. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló ../2018. (.....) önkormányzati rendelettervezet elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Javasolja, Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló rendelet-tervezetet - hagyja jóvá.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
11/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

5.

Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2018. (…....)
önkormányzati rendelet-tervezete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának
megállapításáról.
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Javasolja, Képviselő-testület a Jászszentlászlói Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet - hagyja jóvá.
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Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
6. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2018. (…....)
önkormányzati rendelet-tervezete a közművelődésről.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. A közművelődésről szóló rendelet-tervezet és az előterjesztés
precíz munka. Javasolja, Képviselő-testület a közművelődésről szóló rendelet-tervezetet hagyja jóvá.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
7. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási
Megállapodás módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal. A Társulási Megállapodás módosítását a szöveges előterjesztés
teljes körűen kifejti.
Valentovics Beáta - jegyző – ismertette az előterjesztés tartalmát. Jászszentlászló-Móricgát
Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanács egy korábbi döntése alapján
módosította a Szent László Alapszolgáltatási Központ Alapító okiratát a tekintetben, hogy a
Élelmezési Konyhát beintegrálta a Szent László Alapszolgáltatási Központba.
Ezen döntés indoka az volt, hogy az intézményi gyermekéteztetés támogatás igénylésének
feltételeként kerül megszabásra, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő
költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési
szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.
A Társulási Megállapodás 12. pontja rendelkezik a közös fenntartású intézmények alapító- és
irányító jogok gyakorlásáról melyben még az a szövegrész szerepelt, hogy a munkáltatói
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jogokat a konyhai dolgozók esetében a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. Ez kerül most
módosításra, és a jövőben az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a konyhai
dolgozók esetében is.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
65/2018. (XI. 29.) határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
Társulási Megállapodás módosítása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a JászszentlászlóMóricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás
módosítását a jegyzőkönyv 2. melléklete szerinti egységes szerkezetbe
foglalt formában jóváhagyja 2018. december 1. napjával.
Felelős:
Határidő:

Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
2018. december 1.

8. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal. Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.
Valentovics Beáta – jegyző – a Közös Hivatal szervezeti és működési szabályzatának
módosítását a kormányzati funkciók és szakfeladatok változása, valamint a Közös Hivatal
belső szervezeti felépítésben történt változások, munkakörök változása indokolja.
Csontos Máté – polgármester - A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának jóváhagyását javasolja.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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66/2018. (XI. 29.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal SZMSZ jóváhagyása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a
határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá 2019. január 1-jei
hatályba lépéssel, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 26/2015. (V.28.) sz.
határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2019. január 1.
9. Napirendi pont
A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - ismertette a 2019. évi belső ellenőrzési tervről készült
előterjesztés anyagát. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti
határozat-tervezet jóváhagyását. Évek óta a belső ellenőrzés a Vincent Auditor végzi,
munkájukkal elégedettek.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
67/2018. (XI. 29.) határozat
Móricgát Község Önkormányzata
2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
mellékletében szereplő 2019. évi ellenőrzési tervet elfogadja.

határozat

Felelős: Valentovics Beáta jegyző
Határidő: folyamatos
10.

Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi
munkatervének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté - polgármester - ismertette a Képviselő-testület 2019. évi munkarendjéről
készült előterjesztés anyagát.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolja az előterjesztés szerinti határozat-tervezet
jóváhagyását.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
68/2018. (XI. 29.) határozat
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. évi munkatervének elfogadása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:

2019.

évi

Általános napirendek
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete
mindenkor hatályos szövegének megfelelő napirendek.
Február
1.
2.

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
Március

1.

Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig
Április

1. Beszámoló Móricgát Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
teljesítéséről (Zárszámadás)
2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről
3. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
4. Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről, Társulási
Tanácsban végzett tevékenységekről
Május
1. Május 31-ig a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról szóló
beszámoló
2. Jegyzői beszámoló a Közöd Hivatal munkájáról
Június
1.

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
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Szeptember
1.

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

December
1. A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2. Móricgát Község Önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadása
1. K ö z m e g h a l l g a t á s
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: folyamatos
11.

Napirendi pont
A 2018. évi közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel.
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté –polgármester – ismertette Képviselő-testület a 2018. évi közmeghallgatás
időpontjára vonatkozó előterjesztést. Javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontja legyen
2018. december 21 péntek 15 00 óra, a helyszín Móricgát Faluház.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
69/2018. (XI.29.) határozat
Közmeghallgatás időpontjának
meghatározása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi
közmeghallgatás időpontját 2018. december 21 napján 1500 órára hirdeti
meg a Faluházban.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal
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12.

Napirendi pont
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft üzletrészének
értékesítése.
(Szóbeli előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft üzletrészének értékesítéséről szóló előterjesztést. Javasolja, hogy Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő B. határozat-tervezet hagyja jóvá, ne értékesítse a
Kiskunmajsai Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészét Kiskunmajsa Város
Önkormányzata részére.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
70/2018. (XI. 29.) határozat
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítése
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Móricgát Község
Önkormányzatának a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit
Kft.-ben meglévő 0,01%-os, 10.000 Ft névértékű üzletrészét nem kívánja
értékesíteni Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére.
A Képviselő-testület
megbízza a polgármester, hogy a
tájékoztassa Kiskunmajsa Város Önkormányzatát.

döntésről

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. december 15., kiértesítésre

13.

Napirendi pont
Feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté –polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a feladat-ellátási
szerződés felülvizsgálatáról készül előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását, a
2015. évben Kiskunmajsa Város Önkormányzatával megkötött bölcsődei feladatellátásra
vonatkozó szerződés felbontását 2019. február 28. napjával.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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71/2018. (XI. 29.) határozat
Feledat-ellátási szerződés felmondása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben
Kiskunmajsa Város Önkormányzatával megkötött bölcsődei ellátásra
vonatkozó szerződést, a szerződés 12. pontjában foglaltakra, 2019. február
28. napjával felmondja.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
kapcsolatos, szükséges intézkedések megtételére.

a

felmondással

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. december 15.

14.

Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról.
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló előterjesztést. Támogatja az előterjesztésben
szereplő magasabb támogatási összeg elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
72/2018. (XI. 29) határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer
helyi szabályozásáról.
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete Móricgát Község
Önkormányzata Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerének helyi
szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá, 2018.
december 1. napjától történő hatályba lépéssel.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. december 1.
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15.

Napirendi pont
Egyebek.

15/1 Tájékoztatás.
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait hogy a Móricgát
Deák Ferenc utca és Zrínyi utca járda felújítása befejeződött.
Móricgát Zrínyi utcában lévő játszótérre megérkezett a vár játékelem, csúszdával és
mászókával, a kicsi gyermekek és szüleik körében nagy sikere van.
Tájékoztatta a Képviselőket, hogy Bozó Sándorné közalkalmazotti jogviszonya 2018.
december 31. napjával megszűnik. Sikerült megállapodni Deli Dórával, aki bölcsész
végzettségű, és reményei szerint sikeresen fogja a közművelődést szervezni Móricgáton.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül
tudomásul vette.
15/2 Buszvásárlás
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – a bejáró gyermekek szállítása nagyon komoly feladat az
Önkormányzat részére. A jelenleg használatban lévő Renault típusú busszal már sok gond
van, javíttatása nagyon drága. Ezért keresett olyan 16 + 1 személyes buszt, ami megfelel az
igényeknek és az Önkormányzat számára megfizethető. Első körben egy IVECO típusú 16+1
személyes buszt néztek meg, majd egy sokkal kedvező árú Ford Transit buszt találtak.
Ennek alapján javasolja, hogy Móricgát Község Önkormányzata vásárolja meg a Ford Transit
V363 L4-LWB-EF (Jumbo) (1,3) 460, 2.2 L TDCI (155 Le)M6 Minibus Trend gépkocsit,
nyílt végű lízing konstrukcióban 12.000.000.- Ft, azaz Tizenkétmillió Forint vételáron. A
lízing szerződést 2.400.000.-Ft, azaz Kettőmillió négyszázezer Forint befizetésével indítják el.
Képviselő-testület hatalmazza fel a szerződés aláírására.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
73/2018. (XI. 29) határozat
Busz vásárlása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a bejáró gyermekek
szállítása érdekében megvásárol egy Ford Transit V363 L4-LWB-EF
(Jumbo) (1,3) 460, 2.2 L TDCI (155 Le)M6 Minibus Trend gépkocsit, nyílt
végű lízing konstrukcióban 12.000.000.- Ft, azaz Tizenkétmillió Forint
vételáron.
A lízing szerződést 2.400.000.-Ft, azaz Kettőmillió négyszázezer Forint
befizetésével indítja.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2018. december 31.
15/3. Római Katolikus templombelső festése.
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – megkeresés érkezett, melyben a Móricgáti Római Katolikus
Templom belső festési munkáira kér támogatást a Katolikus Egyház. Átadta a szót Zöldág
János alpolgármesternek.
Zöldág János – alpolgármester – A móricgáti templombelső festésére 1.400.000.-Ft
összegű árajánlat érkezett. Eddig már hívek adakozásából 100.000.-Ft összeg gyűlt össze. Ez
nagyon kevés, ezért az Önkormányzat támogatását kérik a templombelső festéséhez. Az
Önkormányzat sok pénzt áldozott egy kiállító terem felújítására, ezért úgy érzi a templom
felújítása is nagyon indokolt. Javasolja, hogy komoly összeggel járuljanak hozzá a
munkákhoz.
Csontos Máté – polgármester – tudomása szerint Tóth Antal képviselő fog körbejárni a
vállalkozók között és felajánlást gyűjt a munkákra. Ennek függvényében fognak később
dönteni a támogatás mértékéről. Arra ígéretet tesz, hogy nem fogják magára hagyni a híveket
és az összegyűjtött adományok függvényében kiegészítik az összeget. A konkrét támogatási
összeg mértékében a döntést elhalasszák 2019. januári Képviselő-testületi ülésre.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül
tudomásul vette.
15/4. Tájékoztatás
(Szóbeli előterjesztés)
Borsik Imre – képviselő – jelzést tett már korábban is, hogy Móricgáti buszmegállók
nincsenek megvilágítva, ami nagyon veszélyes. Gyermekek, idősek utaznak busszal, téli
időszakban már korán sötétedik, és reggel is sokáig sötét van. Napelemes világító
berendezéseket lehet kapni, körülbelül 10 buszmegállóról van szó, azokat mindenképpen meg
kell világítani.
Csontos Máté – polgármester – tudomása szerint egy napelemes lámpa ára 100.000.-Ft
oszloppal együtt. Támogatja ezt a javaslatot és az Önkormányzat intézkedik az ügyben.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül
tudomásul vette.
Borsik Imre – képviselő – a településen támogatják a családokat, amikor haláleset történik,
de véleménye szerint akkor is támogatni kellene a családokat, amikor kisbaba születik.
Javasolja, hogy minden család, ahol kisbaba születik kapjon 30.000.-Ft támogatást.
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Csontos Máté – polgármester – Egyetért az elhangzott javaslattal. Felkérik a jegyzőt, hogy a
születési támogatásról rendelet-tervezetet készítse elő és terjessze Képviselő-testület elé.
Azon családok számára, akik móricgáti lakóhellyel rendelkeznek, és 2018. évben
kisgyermekük született 30.000.-Ft támogatást kapjanak, jövedelmi helyzettől függetlenül.
Erre van lehetőség, az érintettek körét fel kell mérni, és meg kell adni a támogatást minden
érintett családnak.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül
tudomásul vette.
Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.
K,m.f

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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