
Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 13 00  
órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Zöldág János alpolgármester 
 Borsik Imre képviselő  
 Deli Jánosné képviselő 
 Tóth Antal képviselő  
 
 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 
 
Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes, a megjelenés 100%.  
 
 
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.  
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Napirendi pontok:  E l ő a d ó :  
 
1. Móricgát Községi Önkormányzat 2013 ¾ éves Csontos Máté 

beszámoló elfogadása polgármester 
(Írásos előterjesztés) 
 

2. Móricgát Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési  Csontos Máté 
 koncepció felülvizsgálata polgármester 
 (Írásos előterjesztés) 
 
3. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Csontos Máté 
 A falugondnoki szolgálatról szóló polgármester 
 6/2000 (V. 15.) Kt. rendeletének módosítása  
 (Írásos előterjesztés) 
 
4. „Mindennapi vizünk”Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Csontos Máté 
 Társulás társulási megállapodás felülvizsgálata polgármester 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 
5. Egyebek 
 



 
 
 

1. Napirendi pont. 
Móricgát Községi Önkormányzat 2013. ¾ éves beszámoló elfogadása 
(Írásos előterjesztés) 

 
 
Csontos Máté - polgármester: - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a három-
negyedév éves gazdálkodási időszak lezárult. Az önkormányzat tartalékkal zárta ezt az 
időszakot. Az írásos anyag teljes körű és jól áttekinthető. 
 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő tartalommal és formában Móricgát Községi 
Önkormányzat 2013. évi ¾ éves pénzügyi teljesítéséről készült beszámoló elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
85/2013. (X.30.) számú határozat 
Önkormányzat 2013. évi ¾ éves gazdálkodásáról 
szóló beszámoló jóváhagyása 
 
 
 
 H a t á r o z a t  
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mindenben 

egyet értőleg jóváhagyja az Önkormányzat 2013. évi ¾ éves 

gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót. 

    
 
  Határidő: Azonnal 
  Felelős Csontos Máté polgármester  
 
 
 

2. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának 
felülvizsgálata 
(Írásos előterjesztés) 

 
Csontos Máté - polgármester: - tájékoztatta a képviselőket, hogy véleménye szerint az 
írásos anyag teljes körű és jól áttekinthető. 
 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő tartalommal és formában Móricgát Községi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját  



 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 
 
86/2013. (IX.25.) számú határozat 
2014. évi költségvetési koncepció 
jóváhagyása 
 
 
  H a t á r o z a t  
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt 
egészében és részleteiben elfogadja azzal, hogy a 2014. évi 
költségvetés összeállítása során a bevételi és kiadási előirányzatok 
egyensúlyának megteremtése érdekében a tervező munkában 
alapelvként az alábbiak érvényesüljenek: 
 
(1) Az intézményi működési bevételeket minimum az előző évi 
tényleges teljesítés szintjén számításba kell venni. Indokolt esetben 
lehet az előző évinél alacsonyabb mértékű – tekintettel a bérleti 
szerződésre -, a tervezés megalapozottsága elvének érvényre jutása 
érdekében. 
 
(2) Az év közben elért többletbevételek felhasználásnak részletes 
szabályai a következő évi költségvetési határozatban kerülnek 
meghatározásra. 

 
(3) A kiadások a 2013. évi eredeti előirányzatból kiindulva az 
évközi szerkezeti változások (nem egyszeri jellegű növekedések, 
illetve csökkenések) szintre hozásával tervezhetők, figyelemmel az 
önkormányzati határozatokra, költségvetési határozat évközi 
módosításaira, törvényi változásokra értve ezalatt az alábbiakat is:  
~ a törvény szerint kötelező egyszeri juttatások (jubileumi jutalom, 
stb.) az adott évi költségvetésben továbbra is tervezhetők. 
 
(4) A meglévő szerződéses kötelezettségek tervezése elsődleges a 
2014. évi költségvetés összeállításánál.  
 
(5) Az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak 
vonatkozásában a 2013. évi soros előrelépések szintre hozását és a 
2014. évi soros bérfejlesztést tervezhetik.  
 
 
(6) Az Önkormányzat szakfeladatain a dologi kiadások előirányzata 
csak az energiahordozókkal kapcsolatos egységárváltozások, törvényi 
szabályozás módosulása, valamint a többletfeladatok kiadásaiból 
eredően növekedhet.  
 



(7) Móricgát Községi Önkormányzat Jászszentlászló Községi 
Önkormányzattal közösen létrehozott Jászszentlászló Móricgát 
Községek Önkormányzati Társulása működéséhez a Társulási 
megállapodásban meghatározott feltételek szerint járul hozzá. Az 
intézmények fenntartásához szükséges pénzeszköz átadás a  2014. évi 
költségvetés tervezésekor kerül meghatározásra.  
 
(8) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos részletszabályok a 
2014. évi költségvetési határozatban kerülnek rögzítésre. 
 
Felelős:  Csontos Máté polgármester 
               Valentovics Beáta jegyző 
 
Határid ő: 2013.október 31. a koncepció ismertetésére 
                  2014. február 15. a költségvetési tervjavaslat 
előterjesztésére 

 
 
 

3./ Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A falugondnoki 
szolgálatról szóló 6/2000 (V. 15.) Kt. rendeletének módosítása 

 (Írásos előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztésnek megfelelően kérte a képviselőket 
tegyenek fel kérdéseket. 
 
Csontos Máté – polgármester – javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Móricgát Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete16/2013. (X.31.) rendeletét - A falugondnoki szolgálatról 
szóló 6/2000. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról - az írásos előterjesztés szerinti 
tartalommal fogadja el.  
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta.  
 
 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013 (X. 31.) önkormányzati rendelete  

 
Móricgát Község Önkormányzat  

A falugondnoki szolgálatról szóló 6/2000. (V. 15.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról.  

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 



 
 
 4./ Napirendi pont 
 „Mindennapi vizünk” Ivóvízmin őség-javító Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodás felülvizsgálata 
 (Írásos előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztés alapján a Társulási megállapodását 
szükséges módosítani. Az anyag teljes körű, jól áttekinthető. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal 
annak elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többséggel 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 
87/2013. (X.30.) számú határozat  
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 
módosítása 

H a t á r o z a t 

1. Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2010. év január hó 29. napjával létrehozott, 
többszörösen módosított „Mindennapi vizünk” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás módosítását az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás aláírására. 
 

   Felelős:  Csontos Máté polgármester  
   Határidő: azonnal 

 
 
 5./ Napirendi pont 
 Egyebek 
 
 5/1 Móricgát Zrínyi utca burkolat felújítása 
  
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy lépéseket tett a 
Móricgát belterületen lévő Zrínyi utca burkolat felújítása kérdésében. Több árajánlatot is 
kapott, a legkomolyabban Kiss Endre kiskunmajsai vállalkozó adta. Az ajánlat lényege, hogy 
a kátyúk kijavítását, az út szegély javítását végezné el bruttó 1905.000.-Ft értékben. Az út 
teljes burkolat felújítása 4.000.000.-Ft költséggel valósítható meg. Az út felújításának feltétele 
a kátyúk és az út szegély javítása. Azért javasolja csak a kátyúzás elvégzését, mert reméli, 
hogy 2014. évben pályázati lehetős lesz az Önkormányzat számára az út felújítására.  



 
Tóth Antal – képviselő – rendkívül magas összegnek tartja az árajánlatot. Kérdése arra 
irányult, hogy az Önkormányzat esetleg saját erőből, hideg aszfalt felhasználásával nem 
tudná-e elvégezni ezt a javítást? Álláspontja szerint nem lehet kifizetni 1.9  millió forintot egy 
olyan javításért, ami csak egy évet bír ki.  
 
Zöldág János – képviselő – az Erdőszéplakon lévő utca szintén olyan állapotban van, mint a 
Zrínyi utca. Kérte a polgármestert, hogy a érintett útszakaszon kezdeményezze a 
súlykorlátozást. 5 t súly feletti rakománnyal csak célfuvarral közlekedhessenek a 
tehergépjárművek, mezőgazdasági vontatók.  
 
 
Tóth Antal – képviselő – véleménye szerint kezdeményezni kell, hogy a teljes út felújításban 
legyen benne a kátyúk javítása is. Abban az esetben tartós megoldás lenne, és 4 millió 
forinttal meg lenne oldva a probléma hosszabb időre.  
 
 
Csontos Máté – polgármester –Az Önkormányzat közel 9 millió forint szabad 
pénzeszközzel rendelkezik. A beérkezett ajánlat alapján javasolja, hogy a Képviselő-testület 
fogadja el a STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Kft. 6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 
2. által adott árajánlatot, és hatalmazza fel a vállalkozói szerződés megkötésére.   
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 
88/2013. (X.30.) számú határozat  
Móricgát Zrínyi utca burkolat felújítása 

H a t á r o z a t 

3. Móricgát  Község  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízza Csontos Máté polgármestert, 
hogy a Móricgát, Zrínyi utca burkolat felújítás tárgyában a 
szerződést Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Kft. 
Kiskunhalas, Olajbányász u. 2. szám alatti vállalkozással 
kösse meg.  
 

   Felelős:  Csontos Máté polgármester  
   Határidő: azonnal 

 
 
 
 5/2 Deli Jánosné képviselő felvetése 
 
Deli Jánosné – képviselő – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy kritika érte a 
lakosság részéről, hogy az Iskolabusz járaton kísérőként nem hátul utazik a gyermekek között, 
hanem elöl ül a sofőr mellett.  Nem ért egyet a kritikával, azért is jobb ha elöl ül, mert aki 
idősebb, esetleg beteg, könnyebben tud a hátsó részbe felszállni.  
 
 



Csontos Máté – polgármester – ismeri a problémát. Álláspontja szerint szerencsésebb lenne, 
ha a kísérő hátul ülne a kisgyermekek között. Az ajtó nyitása és csukása elég veszélyes, 
nehogy egyszer egy kisgyermek ujja megsérüljön, vagy esetleg fel- leszálláskor visszaessen.  
 
 
Képviselő-testület határozathozatal nélkül a fenti tájékoztatást tudomásul vette.  
 
 
Deli Jánosné – képviselő – Felhívta a polgármester és a képviselők figyelmét, hogy a Kovács 
erdész féle kiserdőben illegális szemétlerakó nyomaira bukkantak. Nejlon zsákban állati tetem 
része található, valamint kopasztásból származó toll.  
 
Csontos Máté – polgármester – ígéretet tett, utánanéz a problémának. Az Önkormányzat az 
összegyűjtött lombot szállítja ki az erdőbe a parkból, de az szerves anyag, lebomlik.  
 
Képviselő-testület határozathozatal nélkül a fenti tájékoztatást tudomásul vette.  
 
 5/3 Polgármesteri tájékoztatások 
 
Csontos Máté – polgármester – Tájékoztatta a képviselőket, hogy a korábbi testületi 
döntésnek megfelelően a belterületi telkek értékesítése megtörtént. Minden vevő 
kiegyenlítette a vételárat. Az adás-vételi szerződéseket megkötötték. A tulajdonjog bejegyzése 
folyamatban van.  
 
Képviselő-testület határozathozatal nélkül a fenti tájékoztatást tudomásul vette.  
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a köztemető kerítése elkészült. A kapu a jövőben zárva lesz, 
csak a kiskapun lehet bemenni a temetőbe. Ezzel meg kívánják előzni a vadak átjárását, 
valamint azt, hogy az emberek kocsival bejárjanak a temetőbe. A sírköves vállalkozók a 
kulcsot az Önkormányzat alkalmazottjától tudják elkérni. Temetés esetén értelemszerűen ott 
van az alkalmazott.  
 
Képviselő-testület határozathozatal nélkül a fenti tájékoztatást tudomásul vette.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Csontos Máté Valentovics Beáta 
 polgármester jegyző 


