Jegyzőkönyv
Készült:

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 25-én
13 00 órakor megtartott nyilvános 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, a megjelenés 100%.
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
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester

Hivatal

2018.

évi

zárszámadásának

2. Móricgát Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló ./2019. (…….)
önkormányzati rendelet-tervezet jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
3. Móricgát Község Önkormányzata belső ellenőri 2018. évi összefoglaló jelentés
jóváhagyása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
4. Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
5. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában
végzett 2018. évi tevékenységről
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester
6. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási Tanácsban
végzett 2018. évi tevékenységről.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
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7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításához
hozzájárulás megadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
……/2019.(…....) önkormányzati rendelet elfogadásához hozzájárulás megadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
9. Egyebek.

1. Napirendi pont.
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből
megismerhették a képviselők.
Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.
Csontos Máté – polgármester - Javasolja elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti
formában és tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
zárszámadását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
18/2019. (IV. 25.) határozat
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi zárszámadásának megállapítására
Határozat
1. Jászszentlászló Község Önkormányzata és Móricgát
Önkormányzata
Képviselő-testületei
a
Jászszentlászlói
Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadását
70.146.000.-Ft
68.245.000.-Ft
1.901.000.-Ft

Község
Közös

bevételi
kiadási
bevételi többlet

főösszeggel hagyja jóvá, melyből a
Költségvetési bevételek teljesülése
- működési bevételek

893.000.-Ft
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-

működési célú támogatások áht-on belül
közhatalmi bevételek

1.099.000.-Ft
2.000.-Ft

Finanszírozási bevételek teljesülése
- előző évi pénzmaradvány
- intézményfinanszírozás

6.465.000.-Ft
61.687.000.-Ft

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

47.530.000.-Ft
9.483.000.-Ft
10.076.000.-Ft
55.000.-Ft
1.101.000.-Ft

2. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak záró létszáma 14 fő.
3. Intézmény működtetését biztosító finanszírozás összetétele:
Kiadások mindösszesen
68.245.000.-Ft
Költségvetési támogatás
-41.266.000.-Ft
Saját bevételek és átvett pénzeszközök
-8.459.000.-Ft
Jászszentlászlót terheli
-2.936.000.-Ft
Finanszírozási szükséglet:
+15.584.000.-Ft
Jászszentlászló hozzájárulása (83,8%)
+13.059.000.-Ft
Móricgát hozzájárulás
(16,2%)
+ 2.525.000.-Ft
4. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által
jóváhagyott 2018. évi maradványt a költségvetési szerv vezetője évközben a
költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására használhatja fel.
Határidő: 2019. december 31.
Felelősök: Csontos Máté
Valentovics Beáta
2.

polgármester
jegyző

Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ./2019. (…..) 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.
Zöldág János – alpolgármester – kérdése a házi gondozásban ellátottak számára
vonatkozott. Ismeretei szerint nincs Móricgáton olyan személy, aki házi gondozásban
részesül, mégis egy millió forint hozzájárulást fizet a település?
Valentovics Beáta – jegyző – valóban jelenleg nincs házi gondozott, ez a helyzet bármikor
változhat. A házi gondozás kötelező feladat Móricgát község esetében is, lehet a következő
hónapban már három gondozott lesz.
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Csontos Máté - polgármester – több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolja, hogy
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetét fogadja el, az írásos előterjesztés
szerinti tartalommal és formában.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
3. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzat belső ellenőri 2018. évi összefoglaló jelentés
jóváhagyása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2018. 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 2018. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
jóváhagyását.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
19/2019. (IV. 25.) határozat
2018. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentés jóváhagyása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vincent Auditor
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által készített 2018. évi belső
ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: Azonnal.
4. Napirendi pont
Móricgát Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté – polgármester – ismertette Móricgát Község Önkormányzata 2019. évi
közbeszerzési tervéről szóló határozat-tervezetet. Jelenleg nincs közbeszerzés, amennyiben a
helyzet változik, akkor módosítják a közbeszerzési tervet.
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Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
20/2019. (IV. 25.) határozat
Móricgát Község Önkormányzat
2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2019. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves
tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a Polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: folyamatos
5. Napirendi pont
Beszámoló Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban
végzett 2018. évi tevékenységről.
(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
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót Képviselő-testület hagyja jóvá.
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül –az alábbi határozatot hozta:
21/2019. (IV.25.) határozat
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsában végzett 2018. évi
tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 93.§ 14. pontja, illetve
a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
III. fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján a polgármester által előterjesztett
beszámolót a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységről.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás Társulási
Tanácsban végzett 2018. évi tevékenységről.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester – ismertette Jászszentlászló-Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsban 2018. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolót.
Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve az elhangzottakat elmondta, hogy a Társulás 2018.
évben 10 ülést tartott és 29 határozatot hozott. 2018. december 31. napján a bevételi főösszeg
258.059 e Ft, a kiadási főösszeg 253.620 e Ft, tehát 5.012 e Ft bevételi többlet képződött.
2018. évben pályázatot nyújtottak be a „Szociális alap és szakosított ellátás fejlesztése
LEADER támogatással” című pályázat keretében, a minisztériumi döntésre vár a Társulás.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:

22/2019. (IV.25.) határozat
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulás
Társulási Tanácsában végzett 2018. évi
tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
Határozat
Móricgát Község Önkormányzatának 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: azonnal.
7. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017.(II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításához hozzájárulás megadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester – ismertette a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításához szükséges hozzájárulásról készült előterjesztést. Támogatja a
határozat-tervezet elfogadását.
Valentovics Beáta - jegyző – Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
Társulási megállapodása szerint Móricgát Község felhatalmazása szükséges, hogy
Jászszentlászló Község Önkormányzata rendeletet alkosson a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról.
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
23 /2019. (IV.25.) sz. határozata
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról,
valamint a fizetendő térítési díjakról emeléséről
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a JászszentlászlóMóricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodása 9.5.
pontjában foglaltak alapján hozzájárulását adja a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti ellátások, valamint a fizetendő térítési díjak
emeléséhez.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2019. május 31.
8. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
……/2019.(…....) önkormányzati rendelet elfogadásához hozzájárulás
megadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Csontos Máté - polgármester – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásához Móricgát Község Önkormányzat
hozzájárulása szükséges. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
Valentovics Beáta – jegyző - Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
Társulási Megállapodása 9.5. pontjában foglaltak alapján Móricgát Község Önkormányzata
hozzájárulása szükséges, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a
fizetendő térítési díjakról Jászszentlászló Község Önkormányzata rendelet alkosson.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
24/2019. (IV.25.) sz. határozata
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló /2019.(…....) önkormányzati
rendelet elfogadásához hozzájárulás megadása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a JászszentlászlóMóricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodása 9.5.
pontjában foglaltak alapján hozzájárulását adja, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról valamint a fizetendő térítési díjakról
Jászszentlászló Község Önkormányzata rendelet alkosson.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2019. május 31.
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9. Napirendi pont
Egyebek
9/1 Tájékoztatás
Csontos Máté – polgármester – Tájékoztatta a Képviselőket, hogy Móricgát Község
Önkormányzata a Miniszterelnökség által, a Magyar Falu Program keretében „ A nemzeti és
helyi identitástudat erősítése” kiírásban foglaltakra pályázatot nyújtott be. A pályázat
keretében megvalósul a Kiállítóterem, művelődési ház tetőfelújítása, valamint az épületet
körbe vevő kerítés felújítása. A projekt teljes költsége 14.019.262.-Ft, a megvalósítás
időtartama 2019. augusztus 1 – 2020. július 31. között lesz. A pályázat keretében nem
számolható el a bontási költség, ezt az Önkormányzat saját forrásból biztosítja. A pályázat
benyújtásához Képviselő-testületi döntés csatolása nem volt szükséges.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül
tudomásul vette.
Tóth Antal – képviselő – kérdése a Jászszentlászló-Móricgát közötti összekötőút felújítására
irányult. Mikor folytatódik az út felújítása, mert rendkívül rossz állapotban van, életveszélyes
bizonyos szakaszokon. A nyilvánossághoz kellene fordulni, hogy lássák, milyen úton kell
járni a Móricgáti embereknek.
Csontos Máté – polgármester – ez a kérdés mindig napirenden van. Tudja, hogy az út
nagyon rossz, reméli, hogy az elkövetkezendő három évben felújítják az utat.
Deli Jánosné – képviselő – a Zrínyi utcában lévő játszótérre még szeretnének vásárolni egy
fészekhintát. Sok kisgyermek van most a faluban, örömmel játszanak a játszótéren.
Csontos Máté – polgármester – meg fogják vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Magyar
Falvak program keretében lehet-e vásárolni játszótéri eszközt. Az a lényeg, hogy
tanúsítvánnyal rendelkező eszköz állítható fel, a gyermekek biztonsága az első. A játszótéri
elemeket felül kell vizsgáltatni, és később is karban kell tartani. Amennyiben lesz lehetőség
bővítik a játszóteret, de a biztonság az első.
Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 2018. április 1516. napokon lezajlott a záró helyszíni ellenőrzés TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00008
azonosítószámú „Móricgáti kiállító terem energetikai felújítása” című projekthez
kapcsolódóan. Az ellenőrzés során az alábbi hiányosságokat állapították meg: az épületben
lévő indukciós hurok jelenlétét egy tábla elhelyezésével kell jelezni, a mozgáskorlátozott wc
belső oldalára egy fogantyút kellett elhelyezni. Ezeket a hiányosságokat azonnal pótolták. A
nyílászáró konszignációt át kell vezetni, ami a projektmenedzser feladata. Az
akadálymentesítés keretében az épület bejáratánál el kell helyezni egy épület alaprajzát,
braille írással fel kell tüntetni a helyiségek megnevezését. Tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait, hogy a projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság feladatokra ajánlatot kértek be három
cégtől. Kettő érvényes ajánlat érkezett be, az Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján ez
elegendő volt, és eredményt hirdettek. A Magyar Államkincstár az ellenőrzés során három
érvényes ajánlatot kér az elszámoláshoz, ezért a nyilvánossági feladatok költsége nem
számolható el a projekt keretében.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül
tudomásul vette.
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Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testülete tagjait, hogy Fekete
Roland Móricgát Erdőszéplak 5. szám alatti lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.
2019. évben indulni kíván a Nemzeti Vágtán Móricgát Község színeiben, ehhez kéri az
Önkormányzat segítségét. Támogatja a kérelmet, hiszen felemelő érzés lesz, ha Móricgát
Község zászlaját a Hősök Terén láthatják. Javasolja az államháztartáson kívüli forrás
átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete alapján a Fekete Roland Móricgát,
Erdőszéplak 5. szám alatti lakos részére 250.000.-Ft támogatást biztosítsanak.
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül –az alábbi határozatot hozta:
25/2019. (IV.25.) sz. határozata
Fekete Roland Móricgát, Erdőszéplak 5.
sz. lakos támogatása
Határozat
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete
alapján a Fekete Roland Móricgát, Erdőszéplak 5. szám alatti lakos részére
250.000.-Ft támogatást biztosít.
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. május 31., megállapodás megkötésére
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.
K. m. f.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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