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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 26-án 9 
00 órakor megtartott soros, nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 

Tóth Antal alpolgármester 

Balasi Béla Zsolt képviselő 

Borsik Imre képviselő 

Deli Jánosné képviselő 

Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

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

ülés határozatképes, 100%-os megjelenés.  

 

Képviselő-testület tagjai megkapták a Meghívót a hozzá tartozó előterjesztésekkel.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

1. Móricgát Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Móricgát Község Belső ellenőri 2019. éves összefoglaló jelentés. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző  

 

3. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 

2019. évi tevékenységről. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. 2020. évi ebösszeírás 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

5.  Egyebek 

 

1. Napirendi pont.  

Móricgát Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása    
(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - a javaslat szövegét az írásbeli előterjesztésből megismerhették a 

képviselők. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását, a közbeszerzési 

terv nemleges tartalommal történő jóváhagyását.  
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Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

12/2020. (III.26.) számú határozat 

Móricgát Község Önkormányzata 

2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

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  Önkormányzat, mint 

ajánlatkérő által 2020. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét 

nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a Polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 

fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2. Napirendi pont 

Móricgát Község Belső ellenőri 2019. éves összefoglaló jelentés. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta – jegyző – ismertette a 2019. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés 

tartalmát Képviselő-testület tagjaival. Javasolja a jelentés jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2020. (III. 26.) számú határozat  

2019. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyása  

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent Auditor 

Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által készített 2019. évi belső 

ellenőrzési összefoglaló jelentést jóváhagyja. 

 

Felelős:   Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal. 

 

3. Napirendi pont 

Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsban végzett 2019. évi tevékenységről. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsban végzett 2019. évi tevékenységéről készült beszámolót. Javasolja a 

határozat-tervezet elfogadását.  
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2020. (III. 26.) számú határozat 

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsában végzett 2019. évi  

tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 93.§ 14. pontja, illetve a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának III. 

fejezet, 1. cím, 6.) pontja alapján a polgármester által előterjesztett beszámolót 

a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 

tevékenységről. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont 

 2020. évi ebösszeírás 

     (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a 2020. évi ebösszeírásról készült előterjesztés 

anyagát, javasolja a határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2020. (III.26.) számú határozat 

2020. évi ebösszeírás 

 

H a t á r o z a t 

                                                              

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben ebösszeírást 

végez az alábbiak szerint:  

 ebösszeírás időszaka: 2020. június 1-től 2020. július 31-ig 

 adatszolgáltatás módja önkéntes alapon történik  

 Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy lakosság 

tájékoztatása céljából a melléklet tájékoztató kerül be a helyi újságba, az 

önkormányzat honlapjára, a hirdetőtáblákra.  

 Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a szolgáltatott adatok alapján 

a nyilvántartás elkészítéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

              Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: 2020. július 31. adatszolgáltatás,  

                2020. szeptember 30. nyilvántartás feltöltésére 
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5. Napirendi pont 

 Egyebek 

      

Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


