
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én 

11 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 
 Zöldág János alpolgármester 
 Borsik Imre képviselő  
 Deli Jánosné képviselő 
 Tóth Antal képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: 
 
 Valentovics Beáta jegyző 
 
Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes 100 % megjelenés. Külön tisztelettel köszöntötte Valentovics Beáta 
jegyzőt. 
 
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 

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. Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása 
(Írásos előterjesztés.) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

3. Móricgát 1065 hrsz. Zrínyi u. 11. szám alatti ingatlanra érkezett vásárlási kérelemben 
döntés 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  
 

4. Egyebek. 
 

5. Zárt Ülés  
Közszolgálati jogviszony megszűntetése iránti kérelem.  
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

  



 
 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 – az előterjesztés tartalmazza a rendelet-módosítás okát. Ehhez 
nem kíván kiegészítést tenni, az írásbeli anyag teljeskörű.  
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a képviselő-testületé és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet - az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában - fogadják el. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

 Móricgát Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015 (I. 30.) 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.) 

 

2. Napirendi pont 

Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 
 (Írásos előterjesztés) 
 

Csontos Máté – polgármester – A meghívó mellékleteként a Képviselő-testületek tagjai 
megkapták az írásos előterjesztés anyagát. Az előterjesztés anyagának megfelelő formában 
javasolja a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2015. (I. 29.) határozat  
Szent László Óvoda és Bölcsőde 
Alapító Okiratának módosítása 
 

H a t á r o z a t  

 
1. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a Szent  
László Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát jelen normatív 
határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen 
normatív határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát és ezzel egyidejűleg hatályon 



kívül helyezi a  Jászszentlászló Község Önkormányt Képviselő-
testülete 116/2013. sz. határozatával és a Móricgát Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2013. sz. határozatával 
jóváhagyott alapító okiratát. 
 
2. Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy gondoskodjon az alapító okirat módosításainak az 
alapdokumentumokon történő átvezetéséről, illetve a 
költségvetési szervek módosító okiratának és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8 napon belül történő 
továbbításáról a törzsadattári nyilvántartás céljából a Magyar 
Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 
Államháztartási Irodája részére. 
 

 
 Felelős: Csontos Máté Móricgát polgármestere 
               Valentovics Beáta jegyző 
 
 Határidő: 2015. február 6. 
 

3. Napirendi pont 

Móricgát 1065 hrsz. Zrínyi u. 11. szám alatti ingatlanra érkezett vásárlási 
kérelemben döntés 

 (Szóbeli előterjesztés) 
 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

Csontos Máté – polgármester – MI-GI Kacsa Kft megkeresése érkezett az 
önkormányzathoz, melyben vásárlási szándékát jelentette a Móricgáti 1065 hrsz. belterületi 
telek megvásárlása tárgyában, mely természetben a Zrinyi Miklós utcában található. 
Támogatja a kérelmet, javasolja a vételárat - a korábbi gyakorlatnak megfelelően – 100.000.-
Ft meghatározni.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2015. (I. 29.) határozat  
MI-GI Kacsa Kft Móricgát, Zrínyi u. 5. 
 telekvásárlási kérelme 
 

 
H a t á r o z a t  

 
Móricgát Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy MI-GI Kacsa Kft (Móricgát, Zrínyi u. 5. 
adószám: 13665245-2-03) móricgáti 1065. helyrajzi számú 
belterületi telket 100.000.- Ft vételárért megvásárolja, az adás-
vétel teljes költsége a vevőt terheli.  
 



Megbízza a polgármestert, hogy MI-GI Kacsa Kft 
képviselőjével az adás-vételi szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2015. február 28. 
 

4. Napirendi pont 
 Egyebek 

4/1 Előterjesztés a Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
 

Csontos Máté – polgármester – a meghívó kiküldését követően kapta kézhez az 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést. A módosítás egyik oka, hogy a TKT tartozó hat település vezetője egy 
kistérségi fejlesztési iroda létrehozásán dolgoznak,  ezt a gazdaságfejlesztési irodát, egy 
meghatározott alaptőkével hozzák létre, melynek a tevékenységi köre pályázatírás kisebb 
cégeknek, őstermelőknek, befektetési tanácsadás, lobbi tevékenység, ipari parkok kiajánlása 
nagyobb befektetőknek, apróbb pályázatok megírása, nagyobb pályázatok koordinálása.  
 
 
Anyagot ismertette képviselő-testület tagjaival.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – felhívta a képviselő-testület tagjainak a figyelmét, hogy a 
döntés minősített többséget igényel.  
 
Csontos Máté – polgármester - Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 
elfogadását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

3//2015. (I. 29.) sz. határozat 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi  
Társulás Társulási Megállapodásának 
 
 H a t á r o z a t 
 
     

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását az előterjesztés 2. számú 
mellékletében foglalt tartalommal, egységes szerkezetben 
elfogadja. 
Képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a 
Megállapodás aláírására. 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 
4/2 Tájékoztatás művelődési ház udvarán lévő konyha kialakításáról.  

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselőket, hogy a művelődési ház udvarán 
épülő konyha helyiség építési munkálatai befejeződtek. Az épületet már használatba vették a 
dolgozók.  
 
Képviselő-testület a tájékoztatás határozat hozatal nélkül tudomásul vette.  
 
Képviselő-testület az ülést zárt keretek között folytatta. 
 
 
 
 
 Csontos Máté Valentovics Beáta 
 polgármester jegyző 
 


