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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 27-én  

13 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester  

 Zöldág János alpolgármester 

 Borsik Imre képviselő 

 Tóth Antal képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző 

 

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

az ülés határozatképes, a megjelenés 80%. Deli Jánosné 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. Móricgát Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 

28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ./2019. (…...) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere 

 

2. Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

3. A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó 

értékelés 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. Megállapodás megkötése a Móricgátért Egyesülettel 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

5. Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének I. számú 

módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

6. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági 

Szabályzatának elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző  

 

7. Egyebek.  
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1. Napirendi pont.  

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019. (…...) önkormányzati 

rendelet-tervezet jóváhagyása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők.  

 

Borsik Imre - ügyrendi bizottság tagja – Deli Jánosné ügyrendi bizottság elnöke távolléte 

miatt tájékoztatta a képviselőket, hogy ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 

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 

9/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete  

 ( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

2. Napirendi pont 

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése. 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Csontos Máté – polgármester - ismertette Képviselő-testület tagjaival a településfejlesztési 

koncepció és településrendezési eszközök készítése tárgyában készült előterjesztést. A 

településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése során lesz lehetősége 

az Önkormányzatnak, hogy a rendezési tervét módosítsa az igényeknek megfelelően. Nagyon 

gondosan meg kell vizsgálni a belterület határait, néhány tanya azért esett ki a 

Vidékfejlesztési pályázatokból, mert térkép szerint belterületen találhatóak. Gondosan végig 

kell gondolni, hogyan alakítják ki a belterületi részeket, esetleg kialakítanak-e övezeteket.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – A folyamat része az egyeztetés, gondos előkészítés után készül 

el a rendezési terv.  Most lesz lehetőség arra, hogy a Móricgát, Erdőszéplakon lévő állami 

földterület önkormányzati átvételéhez meghatározzák azt a közérdekű célt, amely alapján a 

területet az állam térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába átengedi.  

 

Csontos Máté – polgármester - Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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31/2019. (VI. 27.) sz.  határozat 

Településfejlesztési koncepció és 

településrendezési eszközök készítése 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 

arra, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő településfejlesztési 

koncepciót és településrendezési eszközöket elkészíttetni.  

A Képviselő-testület a tervezés alapjául szolgáló állami ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázis beszerzésére, valamint a szükséges 

dokumentumok aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester  

Határidő: 2019. december 31.  

 

 

3. Napirendi pont 

A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó 

értékelés 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

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

tagjaival. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2019. (VI.27.) számú határozat 

A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi  

feladatok ellátásról szóló átfogó értékelés 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékletben 

szereplő 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról 

szóló átfogó értékelés elfogadja. 

 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a 

gyámhatóságnak. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2019. július 31., a gyámhatóságnak történő megküldésre 
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4. Napirendi pont 

Megállapodás megkötése a Móricgátért Egyesülettel 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

tagjaival. A falunap lebonyolításával bízzák meg az Egyesületet, javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2019. (VI. 27.) számú határozat 

Megállapodás megkötése a Móricgátért Egyesülettel 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricgátért 

Egyesülettel (6132 Móricgát, Zrínyi M. u. 47. adószám: 18363845-1-03, 

Ny. szám:03-02-0002204) a határozat melléklete szerinti  megállapodást 

jóváhagyja.    

 

A megállapodás alapján átadott 2.006.349,-Ft összeg forrása a Móricgát 

Község  Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II.28.) 

önkormányzati rendelet Működési költségvetése előirányzata. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére, illetve a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2019. július 12., megállapodás megkötésére  

 

5. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének I. számú 

módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

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

tagjaival.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – a közbeszerzési terv módosításának oka, hogy beépítésre került 

a „Napelemes rendszer kiépítése Móricgáti tanyákon” című közbeszerzés, melyet 2019. III. 

negyedévében folytat le a közbeszerző.  

 

Csontos Máté - polgármester: - javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 

elfogadását, és a közbeszerzési terv 1. számú módosításának jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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34/2019. (VI. 27.) sz. határozata 

Móricgát Község Önkormányzat 

2019. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítása 

 

 

H a t á r o z a t 

                                                              

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a alapján az előterjesztés mellékletét 

képező 2019. évi közbeszerzési terv I. számú módosítását elfogadja, és 

honlapján közzéteszi. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal  

 

6. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)  

 

 

Valentovics Beáta - jegyző - ismertette az előterjesztés anyagát Képviselő-testület tagjaival. 

Jogszabályi kötelezettség írja elő, hogy rendelkezni kell adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzattal.  

 

Csontos Máté – polgármester – javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 

jóváhagyását, a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2019. (VI.27.) számú határozata 

Jászszentlászlói  Közös önkormányzati  Hivatal   

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzata a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati  

Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát megismerte és az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt  a szabályzat aláírására. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2019. július 1., a szabályzat aláírására  
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7. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Tájékoztatások. 

 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2019. július 13-án 

lesz az Aratóünnep. Mindenkit szeretettel várnak. A vadásztársaság ételt, az önkormányzat 

italt biztosít a rendezvényre.  

  

A 2019. évi falunap 2019. augusztus 19-én került megrendezésre. A rendezvényen fellép a 

Dolly Roll, lesz humorista, fellép a Csólyospálosi tambura zenekar, valamint a 

Jászszentlászlói Hangász Együttes. Mindenkit szeretettel várnak.  

 

Egyeztetéseket kezdeményez a Belügyminisztériumban a Jászszentlászló-Móricgát összekötő 

út burkolat felújítása tárgyában. Reményei szerint sikerül meggyőzni az illetékes 

döntéshozókat, hogy ezt az utat fel kell újítani.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat hozatal nélkül 

tudomásul vette.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


