JEGYZŐKÖNYV
Készült: Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 31-én 13
órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
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Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme.
6133 Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.
J e l e n v a n n a k:
Csontos Máté
Zöldág János
Deli Jánosné
Tóth Antal

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Csontos Máté – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 80%-a
megjelent, az ülés határozatképes. Borsik Imre képviselő távolmaradását bejelentette.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el:
1. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ../2019. (.........) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
2. A születési támogatásról szóló ../2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet
elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság eszköztámogatása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
5. Beiskolázási körzetek véleményezése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
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6. Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat benyújtása, valamint
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése pályázat benyújtása és
támogatásban részesített projekt megvalósítása tárgyában.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
7. Móricgát 1000/35 és 1000/36 hrsz-ú ingatlan telekalakítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
8.

Borsik Imre vételi kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester

9. Egyebek.

1. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019. (.........) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival a képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet anyagát.
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 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (I. 31.) 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)
2. Napirendi pont
A születési támogatásról szóló ../2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet
elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival a születési
támogatásról szóló rendelet-tervezet szövegét. A rendelet 2019. február 1. napján lép
hatályba, ezután született kisgyermekek családja kapja meg a támogatást. Támogatja az ügyet,
jó kezdeményezés.
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Javasolja Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet fogadják el.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(I. 31.) önkormányzati rendelete
a születési támogatásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester- ismertette a fogászati alapellátás tárgyában készült
szerződés-tervezetet.
Valentovics Beáta – jegyző - Nagyon komoly probléma a fogorvos kérdése a településeken.
Átmenetileg sikerült megoldást találni a problémára a Kiskunfélegyházi Seven Dentists Kft.
2019. augusztus 31-ig továbbra is vállalja a fogászati alapellátást tartós helyettesítésben.
Csontos Máté – polgármester - Javasolja a szerződés-tervezet jóváhagyását, az
előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
2/2019. (I. 31.) számú határozat
Fogászati alapellátás tárgyában szerződés kötése
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a fogászati
alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátását. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a fogászati alapellátás tárgyában a megbízási szerződést
kösse meg SEVEN DENTISTS Fogászai Korlátolt Felelősségű Társasággal
(Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 5.). A megbízási
szerződést 2019. március 1 –jétől 2019. augusztus 31. napjáig határozott
időtartamra kötik meg.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal
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4. Napirendi pont
SEVEN
DENTISTS
eszköztámogatása
(Írásbeli előterjesztés)

Fogászati

Korlátolt

Felelősségű

Társaság

Csontos Máté – polgármester- ismertette az előterjesztés tartalmát Képviselő-testület
tagjaival. Támogatja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet, javasolja annak
jóváhagyását. A fogorvos kérdése nagyon nehéz ügy, eszköztámogatásra sajnos szükségük
van, hogy az alapellátást el tudják látni.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
3/2019. (I. 31.) számú határozat
Seven Dentists Kft eszköztámogatása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 1.
napjától 2019. augusztus 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi
107.400.-Ft támogatást biztosít a SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt
Felelősségű Társaság (Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 5.)
részére.
A támogatás megosztásának aránya
Jászszentlászló Község Önkormányzata 85.920,-Ft/hó
Móricgát Község Önkormányzata
21.480,-FT/hó
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2019. február 28., a szerződés megkötésére
5. Napirendi pont
Beiskolázási körzetek véleményezése
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester- ismertette az előterjesztés tartalmát Képviselő-testület
tagjaival. A beiskolázási körzetek megfelelnek a település igényének, ezért javasolja a
határozat-tervezet elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
4/2019. (I. 31.) számú határozat
Beiskolázási körzetek véleményezése
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
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szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében foglalt
véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a határozat melléklete
szerinti Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola felvételi
körzethatáraira vonatkozó tervezettel egyetért.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalát
tájékoztassa
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2019. február 15., a tájékoztatásra
6. Napirendi pont
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat benyújtása,
valamint Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése pályázat
benyújtása és támogatásban részesített projekt megvalósítása tárgyában.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester- ismertette az előterjesztés tartalmát Képviselő-testület
tagjaival. Támogatja az előterjesztésben szereplő eszközök beszerzését, a pályázat
benyújtását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
5/2019. (I. 31.) számú határozat
Víziközművek energiahatékonyságának
fejlesztése pályázat
Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzata részt vesz az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Víziközművek energiahatékonyságának
fejlesztése tárgyában kiírt pályázatán.
2. Móricgát Község Önkormányzata a Pályázaton történő részvétel és
lebonyolítás érdekében konzorciumot alakít a Kiskunsági VíziközműSzolgáltató Kft-vel és az ellátásért felelősökkel a konzorciumi
szerződésben foglalt feltételek szerint azzal, hogy a konzorcium vezetője
a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
3. Móricgát Község Önkormányzata biztosítja a beszerzéshez szükséges
bruttó 152.400.-Ft önerő összegét.
4. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Csontos Máté László Polgármester a konzorciumi szerződés és annak
esetleges módosításai, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal
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7. Napirendi pont
Móricgát 1000/35 és 1000/36 hrsz-ú ingatlan telekalakítása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester- ismertette az előterjesztés tartalmát Képviselő-testület
tagjaival. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
6/2019. (I. 31.) számú határozat
A Móricgát 1000/35. és 1000/36. hrsz-ú
ingatlanok telekalakítása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Móricgát 1000/35.
hrsz-ú kivett beépítetlen terület megjelölésű 1489 m2 területű ingatlant és
1000/36. hrsz-ú kivett beépítetlen terület megjelölésű 743 m2 területű
ingatlant összevonja.
A Képviselő-testület megbízza a GEO TERRA Földmérő Bt. (6423
Kelebia, József A. u. 111. Cégj. sz.: 03-06-116026 adószám: 25501199-103) az összevonásai vázrajz elkészítésére és az ingatlan-nyilvántartási
ügyintézésre. A vázrajz készítésének díja 50.000,-Ft (Áfa mentes.)
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az összevonásai vázrajz és
ingatlan-nyilvántartási ügyintézés megrendelésére.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2019. február 28.
8. Napirendi pont
Borsik Imre vételi kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester- ismertette az előterjesztés tartalmát Képviselő-testület
tagjaival. Támogatja Borsik Imre, móricgáti lakos vételi kérelmét. A korábbi időszakban a
belterületi telkeket 100.000.-Ft vételáron értékesítették. Javasolja a határozat-tervezet A.
pontja szerinti előterjesztés elfogadását, a Móricgát 1011 hrsz belterületi telek értékesítését
Borsik Imre Móricgát, Deák Ferenc u. 37. szám alatti lakos részére. Az adás-vétel költsége a
vevőt terhelik.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
7/2019. (I. 31.) számú határozat
Borsik Imre vételi kérelme
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Móricgát 1011.
hrsz-ú kivett beépítetlen terület megjelölésű 1440 m2 alapterületű ingatlan
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100.000.- Ft vételáron, eladja Borsik Imre 6132 Móricgát Deák Ferenc u.
37. szám alatti lakos részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásételi szerződés
megkötésére.
Az adásvételi szerződés költségei a vevőt terhelik.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2019. március 31., az adásvételi szerződés megkötésére

9. Napirendi pont
Egyebek
Tájékoztatások.
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az új Ford busz
jól működik, mind a gépkocsivezető, mind a gyermekek örömére.
A járda felújítás befejeződött a Deák Ferenc és a Zrínyi Miklós utcákban, a lakók
megelégedésére. A 2019. évi fejlesztési elképzelések között szerepel, hogy Erdőszéplak
lakótelepen is felújítják a járdát.
2019. évben a falunap 2019. augusztus 19. napján kerül megrendezésre.
2019. február 23. napján rendezik Jászszentlászlón az Ízig-Vérig Disznótort, amelyre minden
képviselőt és családtagjaikat szeretettel várnak. Móricgát is delegált csapatot a disznótor
fesztiválra, nagyon készülnek. Mindenki segítségére számítanak, minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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