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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 2019. október 24-én 9 00 

órai kezdettel megtartott a l a k u l ó üléséről. 

 

Ülés helye: Móricgát Faluház (Móricgát, Deák Ferenc u. 26/b.) 

 

J e l e n  v a n n a k: 

 Csontos Máté polgármester 

 Balasi Béla Zsolt 

 Borsik Imre 

 Deli Jánosné  

 Tóth Antal 

  

  képviselők 

  (5 fő 100 %) 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: 

 

 Rávai Jánosné HVB. elnök 

 Bozó Sándorné HVB tag 

 Görög László Tiborné HVB tag 

 Virág Zoltánné HVB tag 

 Valentovics Beáta jegyző 

 

 

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés 

határozatképes, valamennyi képviselő megjelent.  

 

Napirend előtt: 

 

 Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2019. évi önkormányzati

 választások eredményéről. 

 Előterjesztő: Rávai Jánosné Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 (Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Csontos Máté – polgármester - felkérte Rávai Jánosnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, 

hogy a 2019. október 13-i helyi képviselők és polgármester választás végleges eredményéről 

számoljon be. 

 

Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolóját  

- határozathozatal nélkül – tudomásul vette. 

 

Megbízólevelek átadása. 
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 Csontos Máté – polgármester - Javasolja, hogy a napirendet meghívó szerint fogadják el: 

 

Móricgát Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása 

Előadó: Rávai Jánosné HVB elnöke 

 

2. Önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmány aláírása 

Előadó: Rávai Jánosné HVB elnöke 

 

3. Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

4. Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 

Előadó: Valentovics Beáta jegyző  

 

5. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 

Előadó: Csontos Máté polgármester  

 

6. Bizottsági tagok megválasztása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

7. Móricgát Községi Önkormányzat részéről Jászszentlászló-Móricgát Önkormányzatok 

Társulása társulási tanács tagjainak megválasztása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

8. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020-2024 évre szóló 

Gazdasági Programjának elfogadása 

  (Írásbeli előterjesztés) 

  Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

9. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás 

helyi szabályairól szóló ../2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

10. Tájékoztatás a Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Valentovics Beáta jegyző  

 

11. Tájékoztatás a Köztartozásmentes Adatbázis regisztrációról.  

(Szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Valentovics Beáta jegyző 
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1. Napirend 

 Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása 

 Előadó: Rávai Jánosné Helyi Választási Bizottság Elnöke. 

 

Rávai Jánosné - HVB. elnök - felkérte a polgármestert, hogy az előírt esküt tegye le. 

Polgármester az esküt letette, és ezt aláírásával igazolta. 

 

Az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

2. Napirend 

 Önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmány aláírása 

 Előterjesztő: Rávai Jánosné Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

Rávai Jánosné - HVB. elnök - felkérte a képviselőket, hogy az esküokmányon szereplő eskü 

szövegét mondják utána, majd az okmány aláírásával hitelesítsék azt.  

 

Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

3. Napirend 

 Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - Kéri képviselő társait, hogy támogassák az általa ajánlott 

személyt, és alpolgármesternek válasszák meg Tóth Antalt, aki társadalmi megbízatásban látja 

el alpolgármesteri feladatát.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szavazás 

lebonyolítására létre kell hozni egy szavazatszámláló bizottságot. Tájékoztatta a Képviselőket, 

hogy a személyes érintettséget a bizottság létrehozása kapcsán nem kell bejelenteni, tehát a 

képviselők szavazhatnak saját magukra is. Az alpolgármesteri tisztségről szóló szavazásnál, a 

tiszteletdíjakról és a költségtérítésről a személyes érintettséget bejelenthetik az érintettek, de 

részt is vehetnek a szavazásban.  

 

Csontos Máté – polgármester – a Szavazatszámláló bizottság elnökének javasolja Deli 

Jánosnét, a tagoknak Borsik Imrét és Balasi Béla Zsoltot.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2019.(X. 24.) határozat 

Szavazatszámláló bizottság létrehozása  

alpolgármester választásának lebonyolítására 

 

 

  H a t á r o z a t 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

választás lebonyolítása céljából Szavazatszámláló bizottságot hoz létre, 
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melynek elnöke Deli Jánosné, tagjai: Borsik Imre, Balasi Béla Zsolt. 

  

Felelős: Csontos Máté polgármester 

  Határidő: Azonnal, 2019. október 24. 

 

Csontos Máté – polgármester – szünetet rendelt el. 

 

Szünet. 

Szavazatszámláló bizottság a titkos szavazást lebonyolította, amelyről a jegyzőkönyv készült. 

(Jegyzőkönyv melléklete)  

 

Deli Jánosné – képviselő, szszb elnöke - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a 

szavazás eredményeként az alpolgármester személye Tóth Antal.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

52/2019.(X. 24.) határozat 

Alpolgármester megválasztása 

 

  H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete - titkos szavazással –  

 

Tóth Antal 

 

társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta 2019. október 24. 

napjától a 2019-2024 közötti időszakra.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester  

Határidő: Folyamatos 

 

 

 Alpolgármester eskütétele 

 

Csontos Máté polgármester felkérte az alpolgármestert, hogy az előírt esküt tegye le.  

 

Alpolgármester az esküt letette, és az esküokmány aláírásával igazolta. 

 

 

4.    Napirend 

 Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselőket a polgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztésről.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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53/2019.(X. 24.) határozat 

Polgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítása 

 

  H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 71.§ (2), (4), (5) és (6) 

bekezdéseiben foglaltak szerint Csontos Máté László társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíját 2019. október 14. napjától havi 

bruttó 149.600,-Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól 

(illetményének 15 %-ában) 22.400,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal. 

 

5. Napirend 

 Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 (Írásbeli előterjesztés)  

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette az alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2019. (X.24.) számú határozat 

Alpolgármester tiszteletdíjának és  

költségtérítésének megállapítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80.§ (2) és (3) 

bekezdésében foglaltak szerint, Tóth Antal társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 24. napjától havi bruttó 104.700,-

Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól (tiszteletdíjának 15%-ában), 

15.700,- Ft/ hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Tóth Antal – alpolgármester – megköszönte a bizalmat, és alpolgármesterként a 

tiszteletdíját fel kívánja ajánlani egy Alapítvány részére. Kérte, hogy a képviselő társai is 

csatlakozzanak hozzá, és hozzanak létre egy Alapítványt, ha Móricgáti gyermek vagy személy 

kerül nehéz helyzetbe, súlyos betegség, vagy baleset történik, tudjanak segíteni.  
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Valentovics Beáta - jegyző – Annak feltételi vannak, hogy hogyan lehet a tiszteletdíjról 

lemondani, és rendelkezni arról, hogy egy Alapítvány vagy Egyesület számlájára utalják már 

számfejtéskor. Jogszabály alapján a tiszteletdíj megilleti, és ezt ki kell fizetni minden 

hónapban az alpolgármesternek. Erről rendelkezhet.  

 

Deli Jánosné – képviselő – véleménye szerint is a Móricgátért Egyesület lenne a 

legegyszerűbb megoldás, ha elkülönítetten kezelné ezt az összeget. Egy új Alapítvány 

létrehozása sokkal bonyolultabb és nehezebb feladat.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – meg fogják vizsgálni a lehetőségét annak, hogy az Egyesület 

kezelje ezt a pénzalapot. Ehhez jogász segítségére lesz szükség, aki ebben a kérdésben jártas. 

Képviselő-testületet tájékoztatni fogja a későbbiekben.  

 

6.  Napirend 

 Bizottsági tagok megválasztása.  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester - tájékoztatta a képviselőket, hogy törvényi kötelezettség 

szerint a kötelező bizottsági feladatokat egy bizottság is elláthatja, ez lenne az Ügyrendi 

Bizottság. A bizottság feladata a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, felügyelete, 

valamint a költségvetési rendelet-tervezet és a szervezeti és működési szabályzat elfogadása 

és módosítása véleményezése. 

 

Javasolja, hogy a Bizottság elnöke továbbra is Deli Jánosné képviselő legyen, a tagok pedig 

Borsik Imre és Balasi Béla Zsolt.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2019.(X. 24.) határozat 

Ügyrendi Bizottság megválasztása 

 

 H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a Ügyrendi Bizottság 

 

elnökének: Deli Jánosné  képviselőt  

 

tagjának: Borsik Imre képviselőt 

               Balasi Béla Zsolt képviselőt 

 

választotta 2019. október 24. napjától a 2019-2024. közötti időszakra.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester  

Határidő: Folyamatos 
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7. Napirend 

Móricgát Község Önkormányzat részéről Jászszentlászló-Móricgát 

Önkormányzatok Társulása társulási tanács tagjainak megválasztása 

 (Írásbeli előterjesztés)  

 

Csontos Máté – polgármester – a társulási tanács tagjainak mandátuma lejárt, mivel új 

képviselő-testületek alakultak újra delegálni kell a települések részéről. Javasolja – 

amennyiben a testület is támogatja - továbbra is saját személyét, valamint Deli Jánosnét és 

Balasi Béla Zsolt képviselőt.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2019. (X.24.) számú határozat 

Móricgát Község Önkormányzat részéről 

Társulási Tanács tagjának megválasztása  

 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jászszentlászló-

Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási Megállapodása alapján a 

Társulási Tanács tagjainak 2019. október 24. napjától megválasztotta  

 

Csontos Máté polgármestert 

Balasi Béla Zsolt képviselőt 

Deli Jánosné képviselőt. 

 

 Felelős: Csontos Máté polgármester 

 Határidő: Folyamatos 

 

8. Napirend 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020-2024 évre szóló 

Gazdasági Programjának kidolgozása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette az előterjesztést. Javasolja, hogy a Gazdasági 

Program kidolgozására 2020. április 24-ig kerüljön sor. A programba az alábbi fejlesztéseket 

javasolja beépíteni: a Jászszentlászló-Móricgát összekötő út burkolat-felújítása a legfontosabb 

feladat. A kultúrház kerítését fel fogják újítani, a régi iskola épületet is rendbe kell tenni teljes 

egészében, jelenleg egy tanterem lett felújítva. Erre pályázati forrást kell találni. A Faluház 

épülete 1997-ben készült el, nagyon ráfér a felújítás. A nyílászárókat ki kell cserélni, le kell 

szigetelni az épületet, központi fűtést kell szerelni a jelenlegi konvektoros helyett, valamint 

klíma berendezést kell felszerelni. Az Önkormányzat jármű- és gépparkja most megfelelő, új 

Ford busz szolgálja a falugondnoki ellátást. Van egy Opel Vivaro gépkocsi, és egy Fiat 

Dublo. Új MTZ traktort vásároltak és gyűrűshengert, emellett kistraktorok és fűnyírók 

szolgálják a közterületek karbantartását. A dűlőutak fenntartásához szükségük lesz egy 

ágvágóra, ami nagyon hasznos eszköz, és be kell szerezni egy homlokrakodót, mert ehhez 
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lehet rögzíteni az ágvágót. A falugondnoki szolgálat működik, ezt fent kívánják tartani. A 

temető ravatalozó felújítására pályázatot nyújtottak be, a templomok felújítását is támogatta 

az Önkormányzat, és a jövőben is fogja. A közműfejlesztések között a csatornázást is meg 

kell oldani, azonban ezt még nem tudják pontosan hogyan. Arra a lakosságot nagyon nehéz 

lenne rávenni, hogy egy fél kertet elfoglaló egyedi mini tisztítót építsenek. A megoldás egy 

tisztító telep lenne, vagy rácsatlakozni egy agglomerációs telepre. Jászszentlászló pályázik 

egy nagyobb szennyvíztisztító telep építésére, de ez még évek múlva készül el.    

 

Tóth Antal – alpolgármester – a településen meg kell vizsgálni a szennyvíztisztítás 

lehetőségét, mert 5 baromfivágóhíd működik. Erre ki kell valamit találni, mert teljesen 

világos, hogy nem fogják a hatóságok ezt sokáig engedélyezni, hogy ne legyen megtisztítva a 

vágodák szennyvize. Jelenleg szippantják és elszállítják szennyvíztelepekre, ahol még 

befogadják, de ez is egyre nehezebb. Jászszentlászló sem fogad már be.  

 

Borsik Imre – képviselő – a Faluház mellett van egy ház, amelynek a környezete rendkívül 

elhagyott. Egyeztetni kell az örökösökkel és a tulajdonosokkal, és javasolja, hogy vásárolják 

meg ezt a területet. Ott egy szabadidő parkot hozhatnának létre, az épület akár tájház is 

lehetne.  

 

Csontos Máté – polgármester - már évekkel ezelőtt meg akarták vásárolni a területet, de 

nem lehet egyezkedni a tulajdonosokkal. Nem engednek az árból. Több tulajdonos van, és a 

magyar állam is bejegyeztette a jelzálogot, mert térítési díjtartozás halmozódott fel.  

 

Tóth Antal – alpolgármester – személy szerint is meg kívánta ezt az ingatlant vásárolni, de 

nem tudott megegyezni a tulajdonosokkal. Több tulajdonos van, és nem sikerült egyezségre 

jutni.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2019. (X.24.) számú határozat 

Gazdasági Program kidolgozása 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy a szükséges egyeztetések alapján az önkormányzat 

gazdasági programját terjessze a Képviselő-testület elé 2020. április 24-

ig. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2020. április 24. 

 



9 

 

  

9.  Napirend 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló ../2019. (.....) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

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

megismerhették a képviselők. Javasolja, Képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló rendelet-tervezetet - hagyja jóvá.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

10.   Napirend 

 Tájékoztatás a Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselőket vagyonnyilatkozat tételei 

kötelezettségük teljesítéséről. Jogszabály alapján a polgármesternek és a települési 

képviselőknek a megválasztásuktól számított 30 napon belül, valamint minden év január 1-

jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Nemcsak az érintetteknek, 

hanem a velük közös háztartásban élő házas- élettárs gyermek és hozzátartozóknak is. A 

nyomtatványokat kiosztották a képviselőknek és a polgármesternek.  

    

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül 

tudomásul vette.  

  

11. Napirend 

  Tájékoztatás a Köztartozásmentes Adatbázis regisztrációról.  

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta – jegyző – ismertette Képviselő-testület tagjaival a megválasztott helyi 

önkormányzati képviselők, valamint polgármesterek köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvételéről és a felvétel igazolásáról szóló tájékoztatást.  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül 

tudomásul vette.  

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy Cseh Károlyné 

közfoglalkoztatott az Önkormányzatnál. Rendkívül nehéz helyzetbe került a család, a fia 

zuhant le egy üzemi baleset során, még mindig kórházi ápolásra szorul. Szeretne segíteni a 

hölgynek, nagyon sokat dolgozik, mindent megtesz, hogy pénzt tudjon keresni. Szeretné nettó 

50.000.-Ft összeggel támogatni. 
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Valentovics Beáta – jegyző – megvizsgálja a lehetőségét a támogatásnak. Erről később 

tájékoztatja a polgármestert.  

Csontos Máté – polgármester – az Alakuló ülést berekesztette.  

K. m. f.  

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


