Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 28-án
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, 80%-os megjelenés. Tóth Antal képviselő távolmaradását bejelentette.
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
módosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester

Hivatal

2018.

évi

költségvetésének

2. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2018.
évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló ./2019. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester

Hivatal

2019.

évi

költségvetésének

5. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2019.
évi költségvetését megállapító ./2019. (.......) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
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6. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők
juttatásairól szóló ../2019. (........) önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
7. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2019. (…....)
önkormányzati rendelet-tervezete Móricgát Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló 12/2018. (XI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
8. 2019. évi igazgatási szünet elrendelése.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
9. Jászszentlászlói Hangász Együttes támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
10. A Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. részére működési támogatás biztosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
11. Fogászati alapellátás tárgyában pályázat kiírása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
12. Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Deli Jánosné Ügyrendi Bizottság elnöke
13. Egyebek.
1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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 Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének
módosításáról.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy
ügyrendi bizottság az előterjesztést megvitatta, képviselő-testület elé terjeszthető, támogatja
az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet jóváhagyását.
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Csontos Máté - polgármester - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
9/2019. (II. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetésének módosítására
Határozat
Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testületei 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.)Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetését
70.319.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel
állapítja meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevételek
- közhatalmi bevételek
- egyéb működési célú támogatások áht-on belülről
Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
- előző év költségvetési
maradványának igénybevétele
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- egyéb működési célú kiadások
- beruházások

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

61.687.000.- Ft
6.465.000.- Ft

48.454.000.- Ft
9.768.000.- Ft
10.799.000.- Ft
55.000.- Ft
1.243.000.- Ft

Határidő: 2018. december 31. visszamenőleges hatállyal
Felelősök: Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
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2. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019. (.......) önkormányzati
rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Deli Jánosné - képviselő - Ügyrendi Bizottság az előterjesztés anyagát megtárgyalta.
Rendelet-tervezet alkalmas arra, hogy Képviselő-testület megtárgyalta, és javasolja annak
jóváhagyását.
Csontos Máté - polgármester - Javasolja a Képviselő-testületnek a 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 2018. évi költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2019. (II. 28.)
önkormányzati rendelet.
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Móricgát Község Önkormányzata a következő három évben
nem tervez hitelt, kölcsönt. Javasolja az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyeletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020-2022. évre várható összegeiről
szóló határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
10/2019. (II. 28.) határozat
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzat saját
bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
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kötelezettségeinek várható összegét „e Ft-ban” az alábbiak szerint fogadja el
a 2020-2022. költségvetési évekre:

Megnevezés

Helyi és települési adóból származó
bevétel
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből
és
hasznosításából származó bevétel
Osztalék,
koncessziós
díj
és
hozambevétel
Tárgyi eszköz és immateriális jószág,
részvény,
részesedés,
vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással
illetve
garanciavállalással
kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50 %-a
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás
napjától a beváltás napjáig, és annak a
váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó
értéke
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő három évben
2020. év
2021.
2022. év
év
12.500

16.500

16.500

720

970

970

130

120

120

13.350
6.675

17.590
8.795

17.590
8.795
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megkötése – ideértve a valódi penziós
és óvadéki repóügyleteket is – a
visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább 365
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként
és
Államadósság kezelő Központ Zrt-nél
elhelyezett fedezeti betétek és azok
összege
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás napjától a végtörlesztés
napjáig,
és
annak
aktuális
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba
hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén
annak vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás
napjától a beváltás napjáig, és annak a
váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó
értéke
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A
visszavásárlási
kötelezettség
kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő
megkötése – ideértve a valódi penziós
és óvadéki repóügyleteket is – a
visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább 365
nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett
ellenérték
Hitelintézetek által, származékos
műveletek
különbözeteként
és
Államadósság kezelő Központ Zrt-nél
elhelyezett fedezeti betétek és azok
összege

0

0

0
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Tárgyévben
keletkezett,
illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
Saját bevételek 50 %-a csökkentve az
összes fizetési kötelezettséggel

0

0

0

0

0

0

6.675

8.795

8.795

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: folyamatos
4. Napirendi pont
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a Hivatal
2019. évre tervezett kiadásairól. Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti
formában és tartalommal.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy
ügyrendi bizottság az előterjesztést megvitatta, képviselő-testület elé terjeszthető, támogatja a
határozat-tervezet jóváhagyását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
11/2019. (II. 28.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetésének jóváhagyása
Határozat
1.) Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Jászszentlászlói
költségvetését

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2019.

évi

78.518.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel
határozza meg, melyből a
Költségvetési bevételek előirányzata
- működési bevétele
813.000.- Ft
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Finanszírozási bevételek előirányzata
- irányító szervi támogatás
Költségvetési kiadások előirányzata
- személyi juttatások
- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó
- dologi kiadások
- beruházások

77.705.000.- Ft
57.266.000.- Ft
11.502.000.- Ft
9.113.000.- Ft
637.000.- Ft

3.) A fenntartó önkormányzatok a költségvetési szerv engedélyezett nyitó
létszámkeretét 2019. évben 14 főben, záró létszámkeretét 15 főben
határozza meg.
4.) Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászszentlászlói
Közös Önkormányzati Hivatalnál
foglalkoztatott köztisztviselők
illetményalapját 2019. évben 46.380.- Ft-ban határozza meg.
5.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal a dolgozók részére
Cafetéria hozzájárulást nyújt a (SZÉP kártya formában), melynek összege
évi bruttó 200.000 Ft/fő.
6.) A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal a dolgozók részére
2019. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást nyújt,
mely egy összegben (november hónapban) kerül átutalásra a dolgozók
bankszámlájára.
7.) A Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselőtestületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e határozat 1. számú
melléklete szerint állapítják meg.
8.) A Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselőtestületei által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között az átcsoportosításról
a Jegyző saját hatáskörben dönt.
9.) A
képviselő-testületek
megbízzák
Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetésének Jászszentlászló Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
10.)
A
Képviselő-testületek
megbízzák
Móricgát
Község
Önkormányzatának polgármesterét, hogy gondoskodjon a Közös
Önkormányzati Hivatal finanszírozásának Móricgát Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésébe való beépítéséről.
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11.) Az intézmény finanszírozása a következők szerint kerül
meghatározásra:
Összes kiadás:
Összes bevétel:
Különbség:
Ebből:
- Központi költségvetési támogatás
- Csak Jászszentlászlót terheli
- Csak Móricgátot terheli
Lakosság arányos megosztás:
- Móricgát hozzájárulása
471
- Jászszentlászló
2.505

-

78.518.000.- Ft
813.000.- Ft
77.705.000.- Ft
41.128.000.- Ft
4.060.000.- Ft
3.439.000.- Ft

fő 16 %
fő 84 %

4.652.000.- Ft
24.426.000.- Ft

12.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2019. december 31.
Felelősök: Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
5. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító ./2019.
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)

helyi
(.....)

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.
Deli Jánosné - képviselő - Ügyrendi Bizottság az előterjesztés anyagát megtárgyalta, és
javasolja a Rendelet-tervezet jóváhagyását.
Zöldág János – alpolgármester – kérdése az új pályázati traktor beszerzésére vonatkozott.
Várhatóan mikor érkezik meg a traktor?
Csontos Máté - polgármester – Válaszában elmondta, hogy a 3. közbeszerzési eljárás indult
meg, ami jelenleg folyamatban van. Reményei szerint eredményes lesz és sikerül minél
hamarabb megvásárolni az MTZ traktort.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, javasolja a helyi önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító rendelet-tervezet elfogadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
6. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati
tisztviselők juttatásairól szóló ../2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg. Támogatja a
javaslatot, a hivatal munkájával elégedett, mivel a költségvetés is lehetőséget nyújt erre –
támogatja az előterjesztést.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló
5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
7. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (II. 28.)
önkormányzati rendelete Móricgát Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselők
2019.
évi
illetményalapjának
megállapításáról szóló 12/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve az előterjesztést, elmondta, hogy a képviselőtestület korábban döntött arról, hogy támogatja, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata
a „Kiegyenlítő bérrendezés alap támogatásra” pályázatot nyújtson be. A pályázat benyújtásának
feltétele volt, hogy Képviselő-testületek vállalják, hogy 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti
időszakban 46.380.-Ft összegben állapítják meg a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját. Ennek alapján került sor a rendelet-módosítás
előkészítésére.

Csontos Máté - polgármester: - támogatja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet
jóváhagyását.
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi
illetményalapjának megállapításáról szóló
12/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
8.

Napirendi pont
2019. évi igazgatási szünet elrendelése
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté - polgármester - 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről készült határozattervezetet ismertette a Képviselő-testület tagjaival. Támogatja az előterjesztést, erre a
jogszabály lehetőséget ad, egyetért a javaslattal.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
12/2019. (II. 28.) határozat
2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése
valamint közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási
szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet 13. § alapján a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői részére
2019. augusztus 12. napjától 2019. augusztus 16. napjáig valamint
2019. december 16. napjától 2019. december 29. napjáig
igazgatási szünetet rendel el.
Felelős : Csontos Máté polgármester
Határidő: 2019. december 31.
2. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére, a Közös Hivatalban
foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az ügyelet
rendjét határozza meg.
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3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet
elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.
Felelős : Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2019. május 31.

9.

Napirendi pont
Jászszentlászlói Hangász Együttes támogatási kérelme.
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté - polgármester – ismertette a Képviselő-testülettel a Jászszentlászlói Hangász
Együttes támogatási kérelmét. Támogatja 100.000.-Ft támogatás megítélését. A Hangász
Együttes évente több alkalommal is fellép a móricgáti rendezvényeken, ezért
ellenszolgáltatást nem kér, a térségben működik. Színvonalas műsort állítanak össze, az
emberek nagyon kedvelik a fellépéseiket.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
13/2019. (II. 28.) határozat
Jászszentlászlói Hangász Együttes
támogatása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete
alapján a Jászszentlászlói Hangász Együttes részére 100.000.-Ft támogatást
biztosít.
A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) 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: 2019. március 31., a megállapodás megkötésére
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10. Napirendi pont
A Dél-Alföldi Térségfejlesztési
biztosításáról.
(Írásbeli előterjesztés)

Kft.

részére

működési

támogatás

Csontos Máté - polgármester – Ismertette a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft működési
támogatás iránti igényéről szóló előterjesztést. Támogatja a határozat-tervezet jóváhagyását.
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
14/2019. (II. 28.) határozat
Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft.
részére működési támogatás
biztosítása

Határozat
1. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. részére 183.690,- Ft működési támogatást
biztosít Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére.
2. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal
11.

Napirendi pont
Fogászati alapellátás tárgyában pályázat kiírása.
(Írásbeli előterjesztés)

Csontos Máté - polgármester – ismertette Képviselő-testület tagjaival a fogászati alapellátás
tárgyában pályázati kiírásról készült előterjesztés anyagát. Támogatja a határozat-tervezet
elfogadását. Móricgát hozzájárul, hogy Jászszentlászló Község Önkormányzata pályázatot
írjon ki fogászati alapellátásra területi ellátási kötelezettséggel Jászszentlászló, Móricgát
települések vonatkozásában.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
15/2019. (II. 28) határozata
Fogászati alapellátás tárgyában pályázat kiírása

Határozat
Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
Jászszentlászló Község Önkormányzata pályázatot írjon ki fogászati alapellátásra
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területi ellátási
vonatkozásában.

kötelezettséggel

Jászszentlászló,

Móricgát

települések

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: folyamatos

12. Napirendi pont
Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.
(Szóbeli előterjesztés)
Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a
helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló módosított 2011. évi
CLXXXIX tv. 39. foglaltak alapján a polgármesternek és a képviselőknek minden év január
1-től számított 30. napon belül vagyonnyilatkozatukat kötelesek leadni. Ennek hiányában, a
polgármester és a képviselők nem gyakorolhatják döntési jogukat, valamint a megállapított
tiszteletdíjakat sem vehetik fel.
Ügyrendi bizottság 2019. február 28-án 12 45 órai kezdettel megtartott ülésén megállapította,
hogy Móricgát Község Önkormányzat polgármestere és képviselői a törvényben előírt
határidőig mindenki eleget tett, saját és családtagjai vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének.
Móricgát Község Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül
tudomásul vette.
13. Napirendi pont
Egyebek
13/1 Római Katolikus Templom festése.
(Szóbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – egyeztetett a Római Katolikus Templom festése tárgyában
az Egyház képviselőjével. Az Egyháznak 1.000.000.-Ft áll rendelkezésére a munkákra,
felajánlásból van további 150.000.-Ft. A templombelső festési munkáinak költsége
1.600.000.-Ft a padok festése nélkül. Tóth Antal képviselő vállalta, hogy a vállalkozókat
körbejárja és összegyűjti a felajánlásaikat. Reményeik szerint a szükséges 450.000.-Ft
támogatást össze tudja szedni. Javasolja, hogy az Önkormányzat 400.000.-Ft támogatást
biztosítson a festési munkálatokra. Amennyiben szükséges a falak festésére fordítják, illetve
ha ennek a fedezete összejön, akkor a padokat le tudják festetni ebből az összegből.
Használják igény szerint a festési munkákra, hiszen a templombelső megújul.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

14

16/2019. (II. 28.) határozat
Római Katolikus Egyház 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 Egyház Móricgát részére 400.000.-Ft támogatást
biztosít. A támogatás a Templom festési munkálataira használható fel.
A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi
költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) 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: 2019. március 31., megállapodás megkötésére
13/2

Tájékoztatás Modern Falvak Programról.
(Szóbeli előterjesztés)

Csontos Máté – polgármester – megjelent a Modern Falvak Program pályázati kiírása. A
közösségi terek felújítása keretében tervei szerint a művelődési ház tető kerül felújításra, és
lehetőségek szerint új kerítés készül. Előzetes információk szerint Móricgátnak 2019. évben
10-15 millió forint támogatás áll rendelkezésre. A Modern Falvak program egy folyamat, ami
azt jelenti, hogy minden évben lehetőség lesz egy célterületre pályázni. Amennyiben a
pályázati kiírás lehetőséget biztosít számítógépeket is vásárolnak, a régi teleházi gépek már
nagyon elavultak.
Javasolja, hogy a Goodwill Consulting Kft pályázatírójával két éves szerződés kerüljön
megkötésre, mely vonatkozik a támogatási kérelmek benyújtására, a pályázatok
megvalósítására és utánkövetésére, elszámolására.
17/2019. (II. 28.) határozat
Együttműködési megállapodás
megkötése pályázatíróval
Határozat

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési
megállapodást köt a Goodwill Consulting Kft (1162 Budapest, Timur u. 74.)
pályázatíróval két év időszakra, mely alapján megbízza a támogatási
kérelmek benyújtásával, a pályázatok megvalósításával, utánkövetésével és
elszámolásával.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírásával.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2019. március 31., megállapodás megkötésére
Csontos Máté – polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások egyszeri támogatás kiosztása megkezdődött. A Kővágó Tüzép és
Fatelep adta a legjobb ajánlatot a tüzelőanyagokra, és helyileg is legközelebb van a
lakossághoz. Az érintettek kiértesítése megtörtént, mindenki megkapta az utalványt, és ezzel
kell jelentkeznie a Tüzépen és átvehetik a tüzelőanyagot.
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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