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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 

24-én 13 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Borsik Imre képviselő 
 Deli Jánosné képviselő  
 Tóth Antal képviselő  
 Dr Csanádi Attila fogorvos 
 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 
 
Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes, egy képviselő nem jelent meg. Külön tisztelettel köszöntötte Dr. 
Csanádi Attila fogorvost, valamint Valentovics Beáta jegyzőt. 
 
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Móricgát Községi Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
jóváhagyása 
(Írásos előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi 
költségvetését megállapító 4/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról szóló./2014. 
(…….) rendelet-tervezetének elfogadása. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 

 
3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 

(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

4.  Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

5. Dr. Csanádi Attila fogorvos támogatási kérelme 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Csontos Máté polgármester 
 

6. Egyebek. 
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 1.  Napirendi pont 

 Móricgát Községi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
 jóváhagyása. 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté- polgármester – költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztése 
minden képviselő számára kiküldésre került.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Csontos Máté – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek a beszámolót az írásos 
előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 
45/2014. (IX.24.) számú határozat 
Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló jóváhagyása 
 
 
 H a t á r o z a t  
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mindenben 

egyet értőleg jóváhagyja az Önkormányzat 2014. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót. 

    
 
  Határidő: Azonnal 
  Felelős Csontos Máté polgármester  
 
 
 2.  Napirendi pont 

 Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
 2014. évi költségvetését megállapító 4/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról 
 szóló ./2014. (…….) rendelet-tervezetének elfogadása. 
 (Írásbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté – polgármester – a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés teljes 
körűen bemutatja a változásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Csontos Máté – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet az 
írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. 
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2014.(IX. 25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító  
4/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 

 
3. Napirendi pont 

Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 
módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el.  
 
Csontos Máté – polgármester - javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és 
tartalommal a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 
módosítását hagyják jóvá.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2014. (IX. 24.) határozat  
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetésnek módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő – testülete a Jászszentlászlói 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését megállapító 
6/2014.(II.04.) együttes hat. (Móricgát)-ok 1. pontját az alábbiak szerint 
módosítja. 

 

1.) Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését  

 

54.715.000.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel 

 

állapítja meg, melyből a 

 

 



4 

 

 

 

Költségvetési bevételek előirányzata 

működési bevételek 955.000.- Ft 

- közhatalmi bevételek 100.000.- Ft 

- működési célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről 2.148.000.- Ft 

Finanszírozási bevételek előirányzata 

- intézményfinanszírozás 47.669.000.- Ft 

- előző évi pénzmaradvány 3.843.000.- Ft 

Költségvetési kiadások előirányzata 

- személyi juttatások 32.037.000.- Ft 

- munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj-i adó 8.843.000.- Ft 

- dologi kiadások 9.013.000.- Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai  50.000.- Ft 

- egyéb működési célú kiadások 

- tartalékok 676.000.- Ft 

- beruházások 4.096.000.- Ft 

 
  
 Határidő:   2014. december 31. 
 
 Felelősök: Csontos Máté polgármester 
 Valentovics Beáta jegyző 
 
 

4. Napirendi pont. 
Döntés a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való 
csatlakozásról 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 

 
Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztés teljes körűen tájékoztatja a képviselő-
testület tagjait a pályázathoz való csatlakozás körülményeiről.  
 
Mivel kérdés hozzászólás nem merült fel, javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozat-
tervezetet a képviselő-testület fogadja el.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2014. (IX. 24.) határozat  
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról  
 

H a t á r o z a t 
 

 
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához.  
 
Az „A” típusú (két egymást követő tanulmányi félévre)  
és „B” típusú (hat egymást követő tanulmányi félévre) pályázati kiírás 
közzétételét elrendeli.  
 
Csatlakozási határidő: 2014. október 1. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 7.  
Felelős: Csontos Máté polgármester  

 
 
5. Napirendi pont. 
 Dr. Csanádi Attila fogorvos támogatási kérelme 
 (Szóbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Dr. Csanádi Attila fogorvosnak adja elő 
kérelmét.  
 
 
Dr. Csanádi Attila – fogorvos - elmondta, hogy a 2013. évi önkormányzati határozatokban 
foglaltaknak megfelelőn terjesztette elő a kérelmét. Eszerint 2014. október 31. napig kell az 
önkormányzatoknak eldönteniük, hogy támogatást tudják-e a fogorvosi szolgálat részére 
biztosítani, vagy sem. A határozatban az szerepel, ha nem tudnak támogatást biztosítani, 
akkor 2015. február 28. napjával hozzájárulnak a szerződés közös megegyezéssel történő 
megszűnéséhez. 2013. évben benyújtott összeget nyújtotta be támogatási kérelmében. 
 
Csontos Máté – polgármester – mennyi az összeg, ami Móricgátot terheli? 
 
Valentovics Beáta – jegyző – válaszában elmondta, hogy a kérelemben 142.000.-Ft szerepel. 
2014. évre a két testület 85.000.-Ft/hó támogatást biztosított Dr. Csanádi Attila fogorvos 
részére. A két település lakosságszám arányosan osztotta meg a támogatást.  
 
2014. október 12-én lesz az önkormányzati választás időpontja, három napon belül a 
polgármesterek és a képviselők megkapják a megbízólevelüket, és a választást követő 15 
napon belül alakuló ülést kell tartani. Előzetes számítások szerint 2014. október 22-én szerdán 
lesz ülés, ez az időpont még bőven benne van az október 31-ig tartó határidőben. Semmilyen 



6 

 

törvénysértést nem követ el az Önkormányzat, ha a döntést elhalasztja, és ezen az ülésen még 
nem hoz döntést.  
 
Dr. Csanádi Attila – fogorvos – az október 22-i dátummal kapcsolatban jelezte, hogy előre 
láthatólag egy hetes szakmai továbbképzésen vesz részt Budapesten, tehát nem tud a 
képviselő-testületi ülésen megjelenni. Ezt problémát jelent-e a kérelem tárgyalásakor? 
 
Valentovics Beáta – jegyző – semmilyen problémát nem jelent, ettől függetlenül a képviselő-
testület megtárgyalja kérelmét, ha nem ragaszkodik a személyes jelenléthez. 
 
Csontos Máté – polgármester – támogatásáról biztosított Dr. Csanádi Attila fogorvost. 
Fontosnak tartja, hogy nem a támogatás megítélésétől zárkózik el, csupán azt tartja 
szerencsétlennek, hogy döntést hozzanak a választás előtt. Biztos abban, hogy nem lesz 
szükség a szerződés felbontására, hiszen nagyon elégedett mindkét falu lakossága a fogorvos 
munkájával. Biztosította arról a fogorvost, hogy amennyiben Jászszentlászló Képviselő-
testülete döntést hoz a kérdésben, hajlandó egy rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Dr. Csanádi Attila fogorvos támogatási kérelme 
tárgyában az érdemi döntést halasszák el, és a támogatás mértékéről, a döntést a Képviselő-
testület október havi ülésén hozzák meg, amennyiben Jászszentlászló Képviselő-testülete 
szintén elhalasztja a döntést. Amennyiben a Jászszentlászlói testület döntést hoz, akkor a 
Móricgáti Képviselő-testülete rendkívüli ülés keretében dönt.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2014. (IX. 24.) határozat  
Dr Csanádi Attila fogorvos támogatása  
 

H a t á r o z a t 
 

 
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Csanádi Attila 
fogorvos támogatási kérelme ügyében az érdemi döntést elhalasztja a 
támogatás mértékéről, a döntést a Képviselő-testület október havi ülésén 
hozzák meg. Amennyiben a Jászszentlászlói képviselő-testület döntést hoz, 
akkor a Móricgáti Képviselő-testülete rendkívüli ülés keretében dönt a 
támogatás megítéléséről. 

 
 
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: Csontos Máté polgármester  
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6. Napirendi pont 
 Egyebek. 

 
 6/1. Tájékoztatás a Ravatalozó felújítása tárgyában. 
 
 
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Móricgáti 
Köztemető ravatalozó épületén belső burkolási munkálatokat, bádogos munkákat, csatorna 
javítási munkálatokat, tisztasági meszelést végeztek. Új drapéria került beszerzésre. Az összes 
költség elérte a 800 e forintot.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat hozatal nélkül 
tudomásul vette.  

 
 4/2. Tájékoztatás a 2014. szeptember 27-i Szüreti felvonulás megrendezéséről 
  (Szóbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta  a képviselő-testületet, hogy Móricgát Községi 
Önkormányzat 2014. október 27-én Szüreti felvonulást és mulatságot tart. A Templom előtti 
területen az Önkormányzat vendégül látja a fogatokat, és a felvonuláson résztvevőket. Egy kis 
uzsonna, pogácsa, ásványvíz, üdítő- és szeszes italokkal kínálják meg a felvonulókat.  
 
Tóth Antal – képviselő – jelezte, hogy a családjával együtt meg kívánja vendégelni a szüreti 
felvonulás résztvevőit Vajda János bejárójánál állítják fel a kínáló asztalt.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül 
tudomásul vette.  
 
 
 4/3. Magyar Telekom Nyrt-vel kötött Móricgát 1. állomás bérleti szerződés 
 meghosszabbítása 
 (Szóbeli előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – a meghívó kiküldését követően kapta kézhez az Önkormányzat 
a Magyar Telekom Nyrt megkeresését, melyben a Móricgát 1. állomás bérleti szerződésének 
meghosszabbítását kérik 2020. december 31. napjáig. Az éves díj, melyet a bérlő fizet 
434.200.-Ft.  
 
Csontos Máté – polgármester – támogatja a kérést. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Móricgát 1. állomás bérlete tárgyában Magyar Telekom Nyrt bérlővel a bérleti szerződést 
hosszabbítsa meg. A szerződés időtartama 2020. december 31-ig szól, a bérleti díj mértéke 
változatlan marad: 434.200.-Ft/év. 
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2014. (IX. 24.) határozat  
Móricgát 1 állomás bérleti szerződésmódosítása 
 
 

H a t á r o z a t 
 
 

 
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Magyar 
Telekom Nyrt (Budapest Krisztina krt. 55.) bérlővel Móricgát 1. állomás 
bérlete tárgyában a szerződésmódosításhoz.  
 
Felhatalmazzák Csontos Máté polgármestert, hogy a bérleti szerződést 
2020. december 31-ig hosszabbítsák meg, változatlan bérleti díj mellett.  Az 
éves bérleti díj mértéke 434.200.- Ft.  
 
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: Csontos Máté polgármester  

 
Csontos Máté – polgármester – hozzászólásában megköszönte a képviselő-testület 4 éves 
munkáját, mindenkinek jó egészséget és sok sikert kíván a közelgő választásokon. 
Megköszönte a jegyző munkáját, aki magas színvonalú szakértelmével segíti a testület és az a 
polgármester munkáját.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – megköszönte a képviselő-testület támogatását, amit a Közös 
Hivatal működéséhez biztosított az elmúlt időszakban. Úgy érzi a tárgyi és szakmai feltételek 
biztosítása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatal megfelelő színvonalon végezhesse 
feladatát.  
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.  
 
 
 

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


