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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 2020. január 23-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 

 Borsik Imre képviselő 

 Deli Jánosné  képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: 

 Valentovics Beáta jegyző 

 

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

határozatképes, 5 fő képviselő megjelenés 100%.  

 

A képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja jóváhagyni.  

 

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

tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét a meghívó szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. (…....) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapításáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. (…....) 

önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző   

 

3. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

4. A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 
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5. 2020. évi igazgatási szünet elrendelése 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

6. Tóth Antal társadalmi megbiztatású alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 

való lemondása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

7. Deli Jánosné önkormányzati képviselő képviselői tiszteletdíjáról történő lemondása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester  

 

8. Egyebek 
 

 

1. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. (…....) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának 

megállapításáról. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

 

Valentovics Beáta – jegyző - ismertette a Képviselő-testület tagjaival a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi 

illetményalapjának megállapításáról szóló rendelet-tervezetet.  

 

Csontos Máté – polgármester – megköszönte a tájékoztatást. Javasolja a tervezet 

elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.   

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete 

 a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

2020. évi illetményalapjának megállapításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

2.  Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2020. (…....) 

önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők juttatásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Valentovics Beáta – jegyző - ismertette a Képviselő-testület tagjaival a közszolgálati 

tisztviselők juttatásáról szóló rendelet-tervezetet.  
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Csontos Máté – polgármester - Javasolja a tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti 

tartalommal.   

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete  

a közszolgálati tisztviselők juttatásáról 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3.  Napirendi pont 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása 

    (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

Megállapodás módosításáról készült előterjesztést. A határozat-tervezet elfogadását javasolja.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2020. (I.23.) számú határozat 

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

Társulási Megállapodás módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászló-

Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás 

módosítását a jegyzőkönyv 2. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt 

formában jóváhagyja 2020. február 1. napjával.  

 

Felelős:  Csontos Máté polgármester 

 Valentovics Beáta jegyző  

Határidő:  2020. február 15. 

 

 

4. Napirendi pont 

  A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról. 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a központi orvosi 

ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról szóló előterjesztést. Javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását.  

 

Valentovics Beáta – jegyző -  tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Többcélú Kistérségi 

Társulás megállapodás alapján látja el a központi orvosi ügyeleti szolgálatot. A szolgáltató 

kiválasztása megtörtént, a Sped-Med Kft nyerte a közbeszerzést, a határozat-tervezet alapján a 
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Képviselő-testület felhatalmazza a Sped-Med Kft-t, hogy közvetlenül kösse meg a 

finanszírozási szerződést a NEAK-kal.  

 

Csontos Máté – polgármester - összességében jó véleménnyel vannak a településen a 

központi orvosi ügyeletről. Amikor szükség van az ügyelet segítségére, gyorsan megjelennek 

és segítenek. Ebben a döntésben nincs szó az ügyelet támogatásáról, arról később hoznak 

döntést a települések.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

2/2020. (I. 23.) számú határozat 

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának  

finanszírozásáról 

 

 

H a t á r o z a t  

 

1. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi 

ügyelet feladatának ellátását a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft-vel (6528 Bátmonostor, Kun utca 11.) kívánja megoldani.  

2. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6528 

Bátmonostor, Kun utca 11.) szerződést kössön a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő Bács-Kiskun Megyei Területi Hivatallal 

annak érdekében, hogy a Kft. az ügyeleti ellátás finanszírozását közvetlenül 

megkapja.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirendi pont 

  2020. évi igazgatási szünet elrendelése 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

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

igazgatási szünet elrendeléséről szóló előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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3/2020. (I. 23.)  számú határozat 

2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

H a t á r o z a t 

 

1. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése 

valamint közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási 

szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 

kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) 

Korm. rendelet 13. § alapján a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselői részére 

 

2020. augusztus 17. napjától  2020. augusztus 19. napjáig valamint  

2020. december 21. napjától 2020. december 31. napjáig  

 

igazgatási szünetet rendel el. 

 

Felelős : Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

2. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Jegyzőt,  hogy az igazgatási szünet idejére, a Közös Hivatalban 

foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az ügyelet 

rendjét határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet 

elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.  

 

Felelős : Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2020. május 31. 

 

 

6. Napirendi pont 

Tóth Antal társadalmi megbiztatású alpolgármester tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről való lemondása. 

   (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival az előterjesztést.  

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

szavazásban.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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4/2020. (I. 23.) számú határozat 

Tóth Antal társadalmi megbiztatású 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 tiszteletdíjáról és költségtérítéséről való lemondását 

elfogadja 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig. Képviselő-

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

bruttó 15.700.- Ft költségtérítés összege az önkormányzat költségvetésében 

az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton 

kerüljön megtervezésre és a Móricgátért Egyesület javára kerüljön átutalásra 

2020. január 1. napjától havi rendszerességgel a tárgyhót követő hónap10. 

napjáig. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Folyamatos  

 

 

7. Napirendi pont 

Deli Jánosné önkormányzati képviselő képviselői tiszteletdíjáról történő 

lemondása. 

  (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival Deli Jánosné 

önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról történő lemondásáról készült anyagot. Javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.  

 

Deli Jánosné – képviselő – bejelentette személyes érintettségét, nem vesz részt a 

szavazásban.  

 

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

tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2020.(I. 23.) számú határozat 

Deli Jánosné képviselői tiszteletdíjáról  

történő lemondása 
 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2020. évi költségvetésének tervezésekor a tiszteletdíj jogcímen 

megtervezésre kerülő személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékának 

összegét csökkenti, a havi 18.800.-Ft összegével. Egyben megemeli  - az 

Egyéb működési célú támogatásokon államháztartáson kívülre rovaton 
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belül - a Móricgátért Egyesületet támogatását, mely összeg 2020. január 1. 

napjától havi rendszerességgel a tárgyhót követő hónap10. napjáig kerül 

átutalásra 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Folyamatos  

 

 

8. Napirendi pont 

Egyebek 

 

 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy 2020. február 15-én 

rendezi Csólyospálos az Ízig-vérig Disznótort. Minden képviselőt és családtagjait szeretettel 

várnak a rendezvényen. A böllért alpolgármester úr rendezi, mindenki segítségére számítanak.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Pallagi Zoltán móricgáti lakos rendkívül súlyos betegséggel 

küzd. Segíteni kell, miután a kórházból elbocsátják, egyedül fog élni a tanyában. Nincs 

tüzelője, és az anyagi támogatásra is szüksége lesz.  

 

A Jászszentlászló-Móricgát összekötő út felújítás kapcsán elmondta, hogy a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. véleményezte az út átadását az Önkormányzat kezelésébe. Ezzel megnyílik a 

lehetősége, hogy az Önkormányzat pályázzon az út felújítására. A döntés Miniszteri szinten 

van, erről tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – a szociális segély ügyében elmondta, hogy megvizsgálják a 

lehetőségét, hogyan tudják segíteni az érintett személyt.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által megküldött, helyi önkormányzati képviselők 

képzéséről szóló tájékoztatás kiosztásra került a képviselők között.  

 

Csontos Máté – polgármester – mivel több hozzászólás nem volt, az ülést berekesztette.  

 

K. m. f.  

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


