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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-

én 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Deli Jánosné képviselő  
 Tóth Antal képviselő  
 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 
 
Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes, kettő képviselő nem jelent meg. Borsik Imre távolmaradását 
bejelentette, Zöldág János alpolgármester kórházban van. A megjelenés 60%. Külön 
tisztelettel köszöntötte Valentovics Beáta jegyzőt. 
 
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és 
szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezet 
megtárgyalása. 
(Írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 
(Írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

3. Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
(Írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző 
 

4. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
(Írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

5. Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás társulási 
tanács tisztségviselőinek delegálása 
(Írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

6. Kiskun Bűnmegelőzési és közbiztonsági társulás megszűntetése 
(Írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
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7. Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve 

(Írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

8. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
(Írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

9. Önkormányzat Gazdasági program kidolgozása 
(Írásos előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

10. Egyebek 
 

11. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
  Előadó: Csontos Máté polgármester 
  Zárt ülés 
 
 1.  Napirendi pont 

 Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület 
és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló 
rendelet-tervezet megtárgyalása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté- polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek. 
 
Valentovics Beáta – jegyző – a szervezeti és működési szabályzat módosítása a kormányzati 
funkciók és a szakfeladatok felülvizsgálata miatt szükséges.   
 
Deli Jánosné – képviselő – ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, képviselő-
testületnek megtárgyalásra, elfogadásra javasolja.  
 
Csontos Máté – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet az 
írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

 Móricgát Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2014 (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 
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 2.  Napirendi pont 

 Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 
Csontos Máté- polgármester – kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Csontos Máté – polgármester – javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet az 
írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában fogadják el. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról  

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 

 
3. Napirendi pont 

Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  
 
Valentovics Beáta - jegyző – tájékoztatta a képviselőket, hogy a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját jogszabály határozza meg, ennek alapján kerültek az összegek 
meghatározásra.  
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el.  
 
Csontos Máté – polgármester személyes érintettségét bejelentette. Felkérte a képviselő-
testületet szavazzanak a személyes érintettség kérdésében. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő testülete 3 igen szavazattal – tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:. 
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71/2014. (XI. 27.) határozat 
Csontos Máté polgármester 
személyes érintettsége 
 
 H a t á r o z a t 
 
 Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tudomásul veszi, hogy Csontos Máté polgármester 
személyes érintettsége ellenére részt vesz a polgármesteri 
tiszteletdíj és költségtérítésének megállapításáról szóló 
szavazáson. 

 
 
Valentovics Beáta - jegyző - javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és 
tartalommal a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 
előterjesztést fogadja el a képviselő-testület.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2014. (XI. 27.) határozat  
Polgármestere tiszteletdíjának és  
költségtérítésének megállapítása 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 71.§ (2) (4) 
(5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint Csontos Máté társadalmi 
megbízatású polgármester illetményét 2014. október 12. napjától havi 
bruttó 149.600,- Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól 
(illetményének 15 %-ában) 22.500,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Valentovics Beáta 
Határid ő: Azonnal. 

 
 

4. Napirendi pont. 
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 

 
Csontos Máté – polgármester – az írásos előterjesztés teljes körűen tájékoztatja a képviselő-
testület tagjait az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. Az előterjesztés a 
jogszabály keretei között határozza meg az összegeket.  
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Mivel kérdés hozzászólás nem merült fel, javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozat-
tervezetet a képviselő-testület fogadja el.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2014. (XI. 27.) határozat  
Alpolgármestere tiszteletdíjának és  
költségtérítésének megállapítása 

H a t á r o z a t 
 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80.§ (2) és (3) 
bekezdésében foglaltak szerint, Zöldág János társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 21. napjától havi bruttó 
104.700,- Ft-ban, költségtérítését ugyanezen időponttól 
(tiszteletdíjának 15%-ában), 15.700,- Ft/ hó összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 
Határid ő: Azonnal 

 
5. Napirendi pont. 
 Homokhátság Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás 
 társulási tanács tisztségviselőinek delegálása 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté – polgármester – az előterjesztés a meghívóval együtt kiment. Erről nem 
kíván külön szólni, javasolja az anyagban szereplő tisztségviselők delegálását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2014. (XI. 27.) határozat  
Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és 
helyettes tag delegálása Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba 
 
 

H a t á r o z a t 
 

 
Móricgát Községi Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Társulási 
Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulásba” tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozza: 
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A Képviselő testület a Homokhátsági Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába, 
Felügyelő Bizottságába valamint a Tanács helyettes tagságába az 
alábbi személyeket delegálja: 
 
Társulási Tanács: 
Bedő Tamás Csongrád Város polgármestere 
Balla László Kiskunfélegyháza Város alpolgármestere 
Horváth Lajos Felgyő Község polgármestere 
 
Felügyelő Bizottság: 
Horváth Gábor önkormányzati képviselő Kiskunfélegyháza  
 
Helyettes tag (Társulási Tanács): 
Lénárt József Kiskunfélegyháza Önkormányzata  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra 
vonatkozó döntését a Társulási Tanács soros következő ülésén 
képviselje. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Csontos Máté polgármester 

 
6. Napirendi pont 
 Kiskun Bűnmegelőzési és közbiztonsági társulás megszüntetése 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 
 

Csontos Máté – polgármester – az előterjesztés a meghívóval együtt kiment. Az anyag teljes 
körű, Egyeztetést követően a megszűntetés időpontja 2015. január 31. napjával.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2014. (XI. 27.) határozat  
Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági  
Társulás megszüntetése 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Kiskun Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás 2015. január 31. 
napjával történő megszüntetésével. Felkéri Csontos Máté 
polgármestert, a megszűntetésről szóló határozatot 2014. december 
31. napjáig küldje meg a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa részére. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: 2014. december 31. határozat megküldése 
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7. Napirendi pont 
 Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 
 

Csontos Máté – polgármester – a javaslat alapján 2015. évben a Vincent Auditor Kft végzi 
el a belső ellenőrzést.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2014. (XI. 27.) határozat  
2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében szereplő 2015. évi ellenőrzési tervet elfogadja. 
 
Felelős: Valentovics Beáta jegyző 
Határid ő: folyamatos  

 
 
 
 

8. Napirendi pont 
 Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 
 

Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az Önkormányzat 
minden évben közmeghallgatást kell tartson. Ennek időpontját kell meghatozni.  
 
Csontos Máté – polgármester – javasolja 2014. december 23-án 17 óra legyen. A 
közmeghallgatást követően a falu karácsonyát is megtartják.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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77/2014. (XI. 27.) határozat  
Közmeghallgatás időpontjának kijelölése 
 
 

H a t á r o z a t 
 
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. évi közmeghallgatás időpontját 2014. december hó 23 
napján 17 órára hirdeti meg a Művelődési Házba. 
 
Felelős:     Csontos Máté  polgármester  
Határid ő: Azonnal 

 
 

9. Napirendi pont 
 Önkormányzat Gazdasági program kidolgozása 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 
 

Csontos Máté – polgármester – az önkormányzat gazdasági programját a törvényi határidőn 
belül el fogják készíteni.  
 
A gazdasági program az alábbi fejlesztési elképzelések figyelembe vételével készül el: 
 

• belterületi utak felújítása 
• energetikai pályázat önkormányzati intézményekre 
• Jászszentlászló-Móricgát összekötőút felújítása 
• dűlőutak karbantartása 
• régi iskolaépület felújítása, régi tanterem idősek nappali klub helyiséggé alakítása 
• gléder vásárlása 
• busz vásárlása 
• közbiztonsági pályázat, kamera rendszer kiépítése. 

 
 
Elképzelései között szerepel a művelődési ház udvarának átépítése. A főzőszínt el kell 
helyezni a kerítés felé, mert akadályozza a nagysátor felépítését.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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78/2014. (XI. 27.) határozat  
Gazdasági program kidolgozása 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a szükséges egyeztetések alapján az önkormányzat 
gazdasági programját terjessze a Képviselő-testület elé 2015. április 21-ig. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: 2015. április 21. 

 
10. Napirendi pont 
 Egyebek 
 
 
 
 

10/1 Ügyrendi bizottság beszámolója 
 
Deli Jánosné – képviselő ügyrendi bizottság elnöke – tájékoztatta a képviselő-testületet 
valamennyi önkormányzati képviselő eleget tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. 
Ügyrendi bizottság 2014. november 27-én 11 órai kezdettel ülésezett.  
 
 
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül tudomásul vette 
Deli Jánosné ügyrendi bizottság elnöke beszámolóját a polgármester és önkormányzati 
képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.  
 
 
 
 

10/2 SZMSZ. felülvizsgálatának módosítása 
 
 
 
Valentovics Beáta – jegyző – a képviselő-testület a 60/2014. (X. 21.) számú határozatával 
megbízott a szervezeti és működési szabályzatnak a Mötv  rendelkezéseinek figyelembe 
vételével történő felülvizsgálatával. Több jogszabálytervezet került benyújtásra, mely érinti a 
felülvizsgálatot, ezért kérem, hogy a képviselő-testület a határozatban megjelölt határidőt 
szíveskedjen módosítani.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2014. (XI. 27.) határozat  
SZMSZ felülvizsgálata 
 
 

H a t á r o z a t 
 
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
jegyzőt, hogy vizsgálja felül a Móricgát Községi Önkormányzat 
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 11/2013. (V. 27.) rendeletét és a szükséges módosításokkal együtt 
terjessze 2015. március 31. napjáig a képviselő-testület elé.  
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: 2015. március 31. 

 
 
Képviselő-testület a munkát zárt keretek között folytatta.  
 
 
 

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


