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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 23-án 

9 00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 

 Tóth Antal alpolgármester 

 Balasi Béla Zsolt képviselő 

Deli Jánosné képviselő 

Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

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

ülés határozatképes, 80 %-os megjelenés. Borsik Imre távolmaradását bejelentette.  

 

Az ülés napirendjét az alábbi ponttal javasolja kiegészíteni: 

 

1. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022 (……) önkormányzati 

rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2022. (X. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

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 Képviselő-testületének ../2022 (……) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

14/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022 (…..) 

önkormányzati rendelete Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

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

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

3. Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (……..) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II.24.) 

önkormányzati rendelt módosításához hozzájárulás megadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. Javaslat Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi 

munkatervére 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
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5. A 2023 évi belső ellenőrzési terv 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

6. A 2022. évi közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

7. Csatlakozás a „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” 

című felhíváshoz.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

8. Egyebek 

 

9. Bursa Hungarica pályázat elbírálása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

Zárt ülés 

 

 

 

1. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022 (…..) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

14/2022 (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a szociális tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést. A tűzifa 

mennyiség megemelését javasolja 3 m3/fő mennyiségre.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 

szociális célú tűzifa támogatás helyi  szabályairól szóló 

 14/2022 (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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2. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022 (…..) 

önkormányzati rendelete Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019 

(XI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a szervezeti és 

működési szabályzat módosításáról készült előterjesztést. A rendelet-tervezetet ügyrendi 

bizottság megtárgyalta felkérte elnök asszonyt ismertesse a bizottság véleményét.  

 

Deli Jánosné – ügyrendi bizottság elnöke – Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy ügyrendi 

bizottság az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet jóváhagyta és támogatja elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

 12/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

(Rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

3. Napirendi pont 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (……..) 

önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II. 24.) 

önkormányzati rendelt módosításához hozzájárulás megadása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival az előterjesztés 

tartalmát. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását. Sajnos az 

élelmiszer árak, nyersanyag költségek emelkedése nagyon jelentős, ezért a fizetendő térítési díj 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2022. (XI. 23.) számú  határozata 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 …./2022. (……..) önkormányzati rendelete a személyes 

 gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint  

a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati  

rendelt módosításához hozzájárulás megadása 

                                                                                                    

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászszentlászló-

Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodása 11.5. 

pontjában foglaltak alapján hozzájárulását adja a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 

emeléséhez. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

4. Napirendi pont 

Javaslat Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi 

munkatervére 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a 2023 évi 

munkatervére vonatkozó előterjesztés tartalmát. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-

tervezet elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2022. (XI. 23.) számú  határozata 

Móricgát Község Önkormányzat  

Képviselő-testület 2023. évi munkaterve 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

Móricgát Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkatervét az 

alábbiak szerint határozza meg: 
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Általános napirendek 

 

Móricgát  Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

mindenkor hatályos szövegének megfelelő napirendek.  

 

Február  

 

1. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása 

2. A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása  

 

Március 

 

1. Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig  

 

Április  

 

1. Beszámoló Móricgát Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

teljesítéséről (Zárszámadás) 

2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzéséről  

3. A 2023. 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 2023. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Szeptember 

 

2. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

December  

 

1.   A 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

2.   Móricgát  Község  Önkormányzat 2024. évi munkatervének elfogadása 

1. K ö z m e g h a l l g a t á s  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

        Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: Azonnal 
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5. Napirendi pont 

A 2023 évi belső ellenőrzési terv 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival az Önkormányzat 2023 

évi belső ellenőrzési tervéről készült előterjesztést. Javasolja az előterjesztésben szereplő 

határozat-tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2022. (XI. 23.) számú határozat 

Móricgát Község Önkormányzatának                                                

2023. évi belső ellenőrzési terve 
 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében szereplő 2023. évi ellenőrzési tervet elfogadja. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: folyamatos  

 

 

6. Napirendi pont 

A 2022 évi közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslattétel 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a 2022. évi 

közmeghallgatás időpontjára vonatkozó javaslatot. A közmeghallgatás időpontjának javasolja 

2022. december 21-én 16 00 órát. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2022. (XI. 23.) számú határozat  

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi 

közmeghallgatás időpontját 2022. december 21 napján 1600 órára hirdeti meg a 

Művelődési Házban. 

 

Felelős:     Csontos Máté  polgármester  

Határidő: Azonnal 

 



7 
 

 

7. Napirendi pont 

Csatlakozás a „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című 

felhíváshoz.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – ismertette a Képviselő-testület tagjaival a „Megyei 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című paktum felhívásról készült 

előterjesztést. Javasolja, hogy Móricgát Község Önkormányzata csatlakozzon a 

kezdeményezéshez. 

 

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

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2022. (XI. 23.) számú határozat 

TOP_Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 

“Bács-Kiskun megyei Paktum Plusz” projekt 

megvalósításához csatlakozás 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen 

szándéknyilatkozatával kijelenti, hogy Móricgát Község Önkormányzata a 

Bács-Kiskun megyei Paktum Plusz című projekt megvalósításához 

együttműködő partnerként csatlakozni kíván.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: Azonnal  

 

8. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Tóth Antal – alpolgármester – Ismét felhívta a figyelmet Bezsenyi Józsefné helyzetére. Sajnos 

a néni képzelődik, nehézséget jelent neki a téli tüzelő lakásba történő bevitele. A fia látogatja és 

készít neki be fát a lakásba, azonban minden nap nem tud kijönni. Segítségre van szükségük. A 

tűzifa rendelkezésre áll, de az összevágásban segíteni kell, mert rönkök vannak a tüzelő 

tárolóban. Megoldást kell találni a helyzetére. Sajnos nagyon zavart.  

 

Csontos Máté – polgármester – segítenek a tűzifa összevágásában, és ha kell tűzifát is visznek. 

Minden hétköznap hordják neki az ebédet, aki viszi az ételt az fog bevinni tűzifát is. Az 

összevágott fát, az ajtó elé készítik és letakarják, hogy ne ázzon át.  

 

Örömmel tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy hamarosan elkészül az új játszótér. 

Nagyon jól haladnak a kivitelezéssel, nagyon szép játszótér lesz, ahol minden korosztály 

megtalálja a mozgás lehetőségét. Lesznek felnőtt játszótéri elemek.  

 

Az Önkormányzati erdők letermelése rendben zajlik, hamarosan végeznek. Az árbevétel az 

elvártak szerint realizálódott, hozzávetőlegesen 14 millió forintot számláztak le. 
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Az Idősek napi rendezvény rendben lezajlott, mindenki jól érezte magát, 110 vendég volt.  

 

Mindenkit szeretettel várnak a Karácsonyi ünnepségen, melynek kezdési időpontja 2022. 

december 21. 17 00 óra. Díszvilágítás lesz, kihelyezik a Mikulás figurát és a feldíszített szánt.  

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette. 

Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


