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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 2019. november 28-án 9 
00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt 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 

 Tóth Antal  alpolgármester 

 Balasi Béla Zsolt képviselő  

 Deli Jánosné  képviselő 

 (4 fő 80 %) 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: 

  

 Valentovics Beáta jegyző 

 

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

határozatképes, Borsik Imre távolmaradását bejelentette, a megjelenés 83%. 

 

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

 

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

tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (……..) 

önkormányzati rendeletének elfogadása a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

2. A 2020. évi belső ellenőrzési terv. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

3. Javaslat Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi 

munkatervére. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

4. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének 

(ügyvezető) megválasztásáról, a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester  
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5. Tóth Antal társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 

való lemondása 
(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

6. SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság eszköztámogatása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

7. A 2019. évi közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

8. Önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

9. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

10. Móricgát Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító 4/2019. (II. 

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

rendelet-tervezet jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Csontos Máté polgármestere 

 

11. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Deli Jánosné ügyrendi bizottság elnöke 

 

12. Egyebek 

 

13. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása.  

Zárt ülés keretében.  

 

1. Napirend 

 Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2019. (……..) 

önkormányzati rendeletének elfogadása a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  

 

Valentovics Beáta – jegyző - ismertette Képviselő-testület tagjaival a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezet anyagát.  

 

Deli Jánosné - képviselő, ügyrendi bizottság elnöke - tájékoztatta a Képviselő-testület 

tagjait, hogy Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadását javasolja.  
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Csontos Máté – polgármester - javasolja Képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő 

rendelet-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

2. Napirend 

 A 2020. évi belső ellenőrzési terv. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a 2020. évi belső 

ellenőrzési tervet. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2019. (XI. 28.) 

Móricgát Község Önkormányzatának                                                

2020. évi belső ellenőrzési terve 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében szereplő 2020. évi ellenőrzési tervet elfogadja. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: folyamatos  

 

3. Napirend 

Javaslat Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi 

munkatervére. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2020. évi munkatervét. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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59/2019. (XI. 28.) határozat 

Móricgát Község Önkormányzat 

Képviselő-testület 2020. évi munkaterve 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervét 

az alábbiak szerint határozza meg: 

Általános napirendek 

 

Móricgát  Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

mindenkor hatályos szövegének megfelelő napirendek.  

 

 

Február  

 

1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

2. A 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása  

 

 

Március 

 

1. Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig  

 

Április  

 

1. Beszámoló Móricgát Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

teljesítéséről (Zárszámadás) 

2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről  

3. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

4. Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről, Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységekről 

 

Május  

 

1. Május 31-ig a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról szóló 

beszámoló  

2. Jegyzői beszámoló a Közöd Hivatal munkájáról 

 

Június  

 

1. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

 

Szeptember 

 

 

2. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 
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December  

 

 

1.   A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

2.   Móricgát  Község  Önkormányzat 2021. évi munkatervének elfogadása 

1. K ö z m e g h a l l g a t á s  

 

Felelős:    Csontos Máté polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

4.    Napirend 

A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének 

(ügyvezető) megválasztásáról, a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft által kiküldött előterjesztést. Az előterjesztésben 

négy határozat-tervezet szerepel. Javasolja az előterjesztés 1. számú határozat-tervezetének 

elfogadását.   

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2019. (XI. 28.) határozat 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft Felügyelőbizottsági tagok lemondása 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Rávai 

Mónika Éva, 6120 Kiskunmajsa, Széchenyi u. 31. szám 1. em. 2. ajtószám 

alatti lakos, Patyi Norbert, 6133 Jászszentlászló, Tavasz u. 28. szám alatti 

lakos, és Varga Ferencné, 6131 Szank, Rákóczi u. 35. szám alatti lakos, 

mint a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg. 03-09-

116738, székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) felügyelőbizottsága 

tagjainak lemondását, tisztségük 2019. november 12. napjával történő 

megszüntetését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Móricgát Község 

Önkormányzata képviseletében a határozati javaslatokat elfogadja. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 



6 

 

Csontos Máté – polgármester –.Javasolja az előterjesztés 2. számú határozat-tervezetének 

elfogadását.   

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

61/2019. (XI. 28.) határozat 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft Felügyelőbizottsági tagok megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg. 03-09-116738, 

székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) felügyelőbizottsági tagjának 

Rávai Mónika Éva, 6120 Kiskunmajsa, Széchenyi u. 31. szám 1. em. 2. 

ajtószám alatti lakos, Patyi Norbert, 6133 Jászszentlászló, Tavasz u. 28. 

szám alatti lakos, és Tóth Mátyás Sándor, 6131 Szank, Móra Ferenc u. 6. 

szám alatti lakos megválasztásra kerüljön, 2019. november 13. napjától 

2024. november 12. napjáig szóló határozott időtartamra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Móricgát Község 

Önkormányzata képviseletében a határozati javaslatokat elfogadja 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

Csontos Máté – polgármester –.Javasolja az előterjesztés 3. számú határozat-tervezetének 

elfogadását.   

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

62/2019. (XI. 28.) határozat 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft ügyvezetőjének lemondása 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Serbán 

György Norbert (anyja születési neve: Czékus Piroska) 6120 Kiskunmajsa, 

Bajcsy-Zsilinszky utca 8. szám alatti lakos, mint a Kiskunmajsai Kistérségi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg. 03-09-116738, székhelye: 6120 

Kiskunmajsa, Fő utca 66.) ügyvezetőjének lemondását, tisztségének 2019. 

november 12. napjával történő megszüntetését. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Móricgát Község 

Önkormányzata képviseletében a határozati javaslatokat elfogadja 

 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

Csontos Máté – polgármester –.Javasolja az előterjesztés 4. számú határozat-tervezetének 

elfogadását.   

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2019. (XI. 28.) határozat 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató  

Nonprofit Kft ügyvezetőjének megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy Dr. 

Kiss Imre Tibor (anyja születési neve: Panyik Anna Mária) 6120 

Kiskunmajsa, Deák Ferenc u. 23. szám alatti lakos a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Cg. 03-09-116738, székhelye: 

6120 Kiskunmajsa, Fő utca 66.) ügyvezetőjének 2019. november 13. 

napjától 2020. november 12. napjáig szóló határozott időtartamra 

megválasztásra kerüljön. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Móricgát Község 

Önkormányzata képviseletében a határozati javaslatokat elfogadja 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

 

5. Napirend 

Tóth Antal társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről való lemondása 
 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről való lemondásról készült előterjesztést. Átadta a szót 

Valentovics Beáta jegyzőnek.  

 

Valentovics Beáta -  jegyző -  a költségvetés tervezése és az ellenőrizhetőség miatt az 

előterjesztés úgy került összeállításra,  hogy 2019. költségvetési évre kerül beterjesztésre. A 
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2020. évre vonatkozó előterjesztés a januári Képviselő-testületi ülésen kerül benyújtásra. Az 

előterjesztésben szereplő tiszteletdíj és költségtérítés átutalásra kerül Móricgátért Egyesület 

számlájára.  

 

Deli Jánosné – képviselő – mit tudunk ennek az összegnek a felhasználásáról? 

 

Valentovics Beáta - jegyző - az Egyesület alapszabályát kell átdolgozni, a helyzetnek 

megfelelően. Az Egyesület elnök asszonya felvette a kapcsolatot egy jogásszal. Az 

Egyesületen belül egy bizottságot hoznak létre, akik döntetek a pénzösszeg felhasználásáról.  

 

Csontos Máté – polgármester – Javasolja, hogy a bizottságnak tagja legyen Tóth Antal 

alpolgármester úr, Deli Jánosné képviselő asszony, valamint az Egyesület elnök asszonya. 

Egyetért az előterjesztéssel, és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

Tóth Antal – alpolgármester - személyes érintettségét bejelentette, nem vesz részt a 

szavazásban.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

64/2019.(XI.28.) határozat 

Tóth Antal társadalmi megbízatású alpolgármester  

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről való lemondás 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

bekezdésében foglaltak szerint Tóth Antal társadalmi megbízatású 

alpolgármester 2019. november havi és 2019. december havi tiszteletdíjáról 

és költségtérítéséről való lemondását elfogadja 2019. november 1. napjától.  

Képviselő-testület elrendeli, hogy a lemondott havi bruttó 104.700.- Ft 

tiszteletdíj és a bruttó 15.700.- Ft költségtérítés összege az önkormányzat 

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

rendeletben az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

rovaton kerüljön megtervezésre és a Móricgátért Egyesület javára kerüljön 

átutalásra 2019. november 1. napjától havi rendszerességgel a tárgyhót 

követő hónap10. napjáig. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Folyamatos  

 

 

6.  Napirend 

 SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság eszköztámogatása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester -  ismertette a Seven Dentists Fogászati Korlátolt Felelősségű 

Társaság részére biztosítandó eszköztámogatásról készült előterjesztést.  

 



9 

 

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

65/2019.(XI.28.) határozat 

Seven Dentists Kft eszköztámogatása 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1. 

napjától 2020. december 31. napjáig eszközkarbantartás céljára havi 

107.400.-Ft támogatást biztosít a SEVEN DENTISTS Fogászati Korlátolt 

Felelősségű Társaság (Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 5.) 

részére.  

A támogatás megosztásának aránya  

Jászszentlászló Községi Önkormányzat 85.920,-Ft/hó 

Móricgát Községi Önkormányzat 21.480,-Ft/hó. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2020. január 15., a szerződés megkötésére  

 

 

7. Napirend 

 A 2019. évi közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontja 2019. 

december 20. 16 00 óra legyen. A helyszíne a Művelődési Ház.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

66/2019. (XI.28.) határozat  

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

közmeghallgatás időpontját 2019. december 20. napján 16 00 órára hirdeti 

meg a Művelődési Házban. 

 

Felelős:     Csontos Máté  polgármester  

Határidő: Azonnal 



10 

 

 

8. Napirend 

 Önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a gazdasági programról készült előterjesztést.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – A Gazdasági Program 2020-2024 közötti időszakot öleli át, az 

alakuló ülésen elhangzottak alapján állították össze a fejlesztési elképzeléseket.  

 

Csontos Máté – polgármester – új busz beszerzésére sajnos nem nyílt lehetőség 2019-ben 

sem. Továbbra is 8+1 személyes személygépkocsi beszerzésére lenne lehetőség, azonban erre 

nem pályáznak.  

 

Balasi Béla Zsolt – képviselő – a dűlőutak karbantartását hogyan tervezik? A legutóbb 

végzett gréderezés nem sikerült jól, előtt meg kell tárcsázni az utat, azt követően kell a 

gréderrel végigmenni.  

 

Csontos Máté – polgármester -  Ágvágó géppel lehet hatékonyan rendbe tenni a dűlőutak 

szélét. Jelenleg 40-50 kocsi homok van a Csontos Gábor területe előtt, azt az utakra szét kell 

hordani. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2019. (XI. 28.) határozat  

Móricgát Község Önkormányzat 

gazdasági programjának elfogadása 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Móricgát Önkormányzat 2020-2024. évre szóló gazdasági programjáról 

szóló előterjesztést és a határozat mellékletét képező 2020-2024. évre szóló 

gazdasági programját elfogadja.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

9.  Napirend 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

módosítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – ismertette a Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztést. A helyi önkormányzati választáshoz kapott támogatás, és 

annak kiadási tételei kerültek beépítésre a határozat-tervezetbe.  
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Deli Jánosné – ügyrendi bizottság elnöke – Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 

megtárgyalta, támogatja annak jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2019. (XI. 28.) határozat  

A Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetésének módosítására 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testülete 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.) Móricgát Község Önkormányzatok Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 

 

                                     83.674.000.- Ft- bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

  

Költségvetési bevételek előirányzata 

 - működési bevételek                                                   813.000.- Ft 

 - egyéb működési célú támogatások áht-on belülről       2.647.000.- Ft 

 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

 - irányító szervi támogatás                                              78.313.000.- Ft 

 - előző év költségvetési maradványának igénybevétele    1.901.000.- Ft

   

Költségvetési kiadások előirányzata 

 - személyi juttatások                                                 59.774.000.- Ft 

 - munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó  11.977.000.- Ft 

 - dologi kiadások                                                 10.841.000.- Ft 

            - beruházások                                                   1.082.000.- Ft 

 

Határidő: 2019. december 31.  

Felelősök: Csontos Máté          polgármester 

  Valentovics Beáta   jegyző 

 

10.   Napirend 

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

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

rendelet-tervezet jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester - javasolja Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő 

Költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el.  



12 

 

 

Valentovics Beáta – jegyző – elkelt a Renault busz, annak bevétele beépült a módosításba. 

Az Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében felújítja a Ravatalozó épületet, ennek 

bevétele és kiadása került beépítésre a rendelet-tervezetbe. Az Önkormányzat tulajdonában 

lévő Ravatalozó épület jelenleg nem szerepel az ingatlan nyilvántartásban, ezért 

kezdeményezik az épület felvezetését.  

 

Deli Jánosné – ügyrendi bizottság elnöke – tájékoztatja a Képviselő-testületet az Ügyrendi 

Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

13/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

11. Napirend 

  Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 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 az önkormányzati 

választástól 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. november 28-án 8 30 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.  

 

 

12. Napirend 

Egyebek 

Tájékoztatások. 

 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy 2019. november 30-án 

rendezik meg Kiskunmajsán a Lópofa vendéglőnél a kistérségi disznótort. Ehhez Móricgát 

biztosít egy disznót, felhívta a képviselőket, hogy vegyenek részt a rendezvényen.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a régi kocsma épület Felsőmóricgáton rendkívül rossz 

állapotban van, gyakorlatilag az összeomlás szélén áll. Német tulajdonosa van, az épületet 
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nem újítják fel. Amennyiben rövid időn belül nem tesznek semmit a Katasztrófavédelem 

segítségével megkezdik az épület bontását.  

 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Baranyi Balázs féle ingatlan egyik tulajdonosával 

egyeztetett. Az ingatlan vételára 7,5 millió Ft, ami rendkívül magas ár. Az Önkormányzat 

tájházat építene belőle, de ez az ár megfizethetetlen. Amennyiben pályázati lehetőség nyílik 

erre a célterületre, akkor döntenek a kérdésben.  

 

Tóth Antal – alpolgármester - Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a falu népességének 

átlagéletkora rendkívüli mértékben öregszik. Erre valamit ki kell találni, hogy a fiatalok, és a 

kisgyermekes családok éljenek itt, és telepedjenek le Móricgáton. Továbbra is jó lehetőségnek 

tarja, ha az Önkormányzat jelképes összegért értékesít építési telkeket, ezzel segítve a fiatalok 

megmaradását és letelepedését. A Falu nincs rossz helyen, Kecskemét is közel van. Az út 

kérdése nagyon fontos, mert ha jó út van, bárhova el lehet jutni pillanatok alatt.  

 

Deli Jánosné – képviselő – felvetette, hogy alpolgármester úrhoz hasonlóan képviselők is 

lemondanának a tiszteletdíjukról. Erről nem született semmilyen irat? 

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a képviselőket, hogy minden érintett személynek 

saját magának kell nyilatkozatot tennie, amelyben rendelkezik arról, hogy a tiszteletdíját 

felajánlja a Móricgátért Egyesületnek. Ezt csak az érintettek tehetik meg.  

 

A porták értékesítésének kérdését meg fogja vizsgálni, hogyan lehet a telkeket meghirdetni 

jelképes összegért, mondjuk 10.000.-Ft vételárért.  

 

Deli Jánosné – képviselő – felvetette, hogy Móricgáton a földhivatali tulajdoni lapon lévő 

címek nem egyeznek a lakcímmel. Ezt több esetben is előfordul. Mit kell tenni, hogy 

megszűnjön ez az állapot? 

 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatásul elmondta, hogy a lakcímnyilvántartás, az 

ingatlan nyilvántartás és a KCR sajnos nincs összhangban. Ez nem csak Móricgáton 

probléma, hanem Jászszentlászlón is. A Közös Hivatal munkatársai dolgoznak ezen az ügyön, 

az adatok összerendezése folyamatban van.  

 

Tóth Antal – alpolgármester – sajnos az idősek napján fellépő zenész nem szolgáltatott 

olyan műsort, ami elnyerte az idősek tetszését.  

 

Csontos Máté – polgármester –  minden évben megpróbálnak megfelelő színvonalú műsort 

biztosítani az idősek napján. Sajnos nem mindig tud a fellépő az idősek igényének megfelelő 

műsort adni. Ez nehéz dolog.  

 

Képviselő-testület az ülést zárt keretek között folytatta.  

 

K. m. f.  

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


