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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-án 

13 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester  

 Zöldág János alpolgármester 

 Borsik Imre képviselő 

 Deli Jánosné képviselő 

 Valentovics Beáta jegyző 

 

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, a megjelenés 80%. Tóth Antal képviselő távolmaradását bejelentette.  

 

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 Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Móricgát Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere 

 

3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. Szanki Református Egyházközség kérelme 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

5. Egyebek.  

 

1. Napirendi pont.  

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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 Hivatal kiadásairól. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad a határozat-

tervezethez. 

 

Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 

javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019 évi költségvetését. 
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Csontos Máté - polgármester - javasolja a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 

formában és tartalommal.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2019. (V. 30.) határozat 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetésének módosítása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testületei a 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 

megállapító 16/2019.(II.28.) Jászszentlászló és a 11/2019.(II.28.) Móricgát 

határozatok 2. pontját az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.)Jászszentlászló és Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-

testületei a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetését 

 

                                     82.015.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

 - működési bevételek                                                      813.000.- Ft 

 - egyéb működési célú támogatások áht-on belülről   1.106.000.- Ft 

 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

 - irányító szervi támogatás                                         78.195.000.- Ft

  

 - előző év költségvetési 

          maradványának igénybevétele                                  1.901.000.- Ft

   

 

Költségvetési kiadások előirányzata 

 - személyi juttatások                                                58.545.000.- Ft 

 - munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 11.753.000.- Ft 

 - dologi kiadások                                                10.635.000.- Ft 

      - beruházások      1.082.000.- Ft 

 

                 Határidő: 2019. december 31.  

  Felelősök: Csontos Máté polgármester 

                   Valentovics Beáta   jegyző 
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2. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019. (V. 31.) 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 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet javasolja 

Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Csontos Máté - polgármester - javasolta a Képviselő-testületnek Móricgát Község 

Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetését megállapító  

4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Csontos Máté - polgármester: - ismertette a Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft 2018. évi beszámolójáról szóló előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2019. (V. 31.) határozat 
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója 

 

H a t á r o z a t 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi 

Egyszerűsített éves beszámolóját, a Közhasznúsági jelentését és a 

Könyvvizsgálói jelentését.  
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Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

4. Napirendi pont 

Szanki Református Egyházközség kérelme  

 

Csontos Máté - polgármester: - ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület 

tagjaival. A 2019. évi költségvetés tartalmazza ezt a támogatást, a Református Egyházközség 

most nyújtotta be kérelmét. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2019.(V. 30.)  határozat 

Szanki Református Egyházközség 

támogatása 

 

H a t á r o z a t 

 
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete alapján a Szanki 

Református Egyházközség részére 100.000.-Ft támogatást biztosít.  

 

A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését 

megállapító 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Egyházak tevékenységének 

támogatása/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. június 30., megállapodás megkötésére 

 

5. Napirendi pont 

 Egyebek. 

 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Magyar 

Falvak Program keretében megpályázták a Művelődési ház tetőfelújítását. Az eredeti tervek 

között szerepelt, hogy a kerítése is megújul az épületnek, de ezt sajnos nem lehetett pályázni, 

csak külső homlokzati elemeket lehet felújítani, és a kerítés nem része az épületnek. A 

Magyar Falvak Program keretében még fel kívánják újítani a Temető Ravatalozó épületét. 

2020. évben a Faluház felújítására kérnek támogatást, mely helyet ad az orvosi rendelőnek is.  

 

Örömmel tájékoztatta a képviselőket, hogy 2019. július 13-án megrendezik az Aratóünnepet. 

Az Önkormányzat adja az italt, a Vadásztársaság az ebédet, a műsort a Csólyospálosi 

Tanburás zenekar biztosítja. Mindenkit szeretettel várnak.  

 

2019. évben a Gyergyószárhegyi Káposztaünnepre meghívást kapott a Képviselő-testület. 

Kérte a képviselőket gondolják át, reményei szerint minden képviselő részt tud ezen venni, és 

együtt utaznak ki Erdélybe.  
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Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

Borsik Imre – képviselő – Móricgát Község Önkormányzata pályázott napelemes rendszerek 

kiépítésére, magánszemélyek tanyáira. Számtalan kérdés fogalmazódott meg benne, de úgy 

érzi, az érintett ingatlantulajdonosokat senki sem képviseli, senki sem fogja össze. Most derült 

ki, hogy változik az önerő mértéke is, erről sem kapnak semmilyen tájékoztatást. Azt sem 

tudta megmondani senki, hogy mikor kerül az ingatlan tulajdonosok tulajdonába a napelem 

rendszer.  

 

Csontos Máté – polgármester – mindenki tudja, hogy ezt a projektet nagyon nehéz 

összefogni, 17 ingatlantulajdonost érint, nehéz ügy. Szabóné Német Ágota volt, aki ezt a 

közösséget összefogta, amikor a pályázathoz összeszedték a tanyatulajdonosokat. Már régen 

húzódik ez a kérdés, bizonytalanságot érez a pályázatíró cég oldaláról is. Az érintett ingatlan 

tulajdonosoknak kell nagyon figyelniük, hogy amikor a kivitelezési szerződést megkötik, 

akkor milyen műszaki tartalom lesz a megállapodásban, hiszen ugyanazt a teljesítményt kell 

megvalósítani, amit támogatnak. 

 

Valentovics Beáta – jegyző - Valóban bonyolult a helyzet. Első körben a támogató hatóság 

nem ítélte meg az igényelt támogatás teljes összegét, ami ellen az Önkormányzat fellebbezett. 

Végül a támogatás mértékét megemelték, de sok idő telt el közben. 2019. május 21-én kapta 

meg az Önkormányzat a támogató okiratot, a megvalósítás végső dátuma ebben 2019. április 

30. Ez azt jelenti, hogy módosítani kell még a megvalósítás időpontját is. Időközben változott 

a pályázati lehetőség is, ha az érintett tulajdonosok egyénileg pályáztak volna 95% támogatást 

tudtak volna elnyerni. Azonban ezt senki nem gondolta, hogy így lesz. Véleménye szerint, 

amikor minden tanyán megvalósul a beruházás, és a kivitelező bejelenti, hogy befejezte a 

munkákat, ezt követően az elszámolást benyújtja a pályázatíró, akkortól kell a fenntartási 

időszakot számolni. Mivel két szakaszban valósul meg a projekt, azt nem lehet, hogy akinek 

már ősszel termel a napelem, annak korábban kezdődjön a fenntartási időszak. Ezt a 

közösséget együtt kell kezelni. Felveszi a kapcsolatot a pályázatíróval, a Bács-Tender Kft 

munkatársával és egyeztetnek, hogy a tulajdonba adás hogyan, és milyen formában történjen. 

Ígéretet tett, hogy személyesen is tárgyal jogásszal, aki megoldást tud arra, hogyan lehet ezt 

garanciát érvényesíteni az Önkormányzat számára. Minden felelősség az Önkormányzat 

vállán nyugszik, a kiadásokat meg kell előlegezni, a kockázat az Önkormányzatnál van.  

 

Zöldág János – alpolgármester – már a kezdetekkor kifejezte aggodalmát, számára ez nem 

egyértelmű helyzet. Az az álláspontja, hogy az ingatlan nyilvántartásban ezt fel kell vezetni, 

mint kötelezettséget, minden ingatlan tulajdoni lapjára. Mindenképpen meg kell kérdezni egy 

ügyvédet. Ráadásul ez több cikluson átívelő pályázat, az utánunk következő testületet is érinti.  

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy közbiztonsági 

kamerarendszert szeretne kiépíteni Móricgát belterületén. Kettő kamerát Móricgát 

Erdőszéplak lakótelepen, 5 kamerát pedig Móricgát újfalu belterületén. Felkéri a jegyzőt, 

hogy a pályázat benyújtására az előkészítéseket tegye meg.  
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Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal 

nélkül tudomásul vette.  

 

 

Csontos Máté – polgármester – a nyílt ülést berekesztette, Képviselő-testület zárt ülés 

keretében folytatta a munkát.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


