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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án 

13 30 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, 100% megjelenés.  
 
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: 

 
 

1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló ../2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet-tervezet 
jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

2. Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

3. Igazgatási szünet elrendelése 
(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

4. Egyebek 
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1. Napirendi pont.  

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló ./2015. (III. 27.) önkormányzati 
rendelet-tervezet jóváhagyása 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Az anyag jól áttekinthető, teljes körű tájékoztatást ad a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. Az indoklás jól érthető magyarázatot ad 
 
Deli Jánosné – ügyrendi bizottság elnöke – ügyrendi bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és a képviselő-testület általi megtárgyalásra alkalmasnak találja, javasolja 
jóváhagyását.  
 
Csontos Máté – polgármester - Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztés 
szerinti formában és tartalommal.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotja  
 
 

Móricgát Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 6/2015. /III. 27./ önkormányzati 

rendelete  
a képviselő-testület és szervei  

szervezeti és működési szabályzatáról 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 
 

2. Napirendi pont 
Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének 
jóváhagyása 

 
  (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg. Tájékoztatta 
a testületet, hogy az Önkormányzat jelenleg 2015. évben közbeszerzést érintő beruházást, 
szolgáltatást nem tervez.  
 
Mivel kérdés nem hangzott el, javasolta a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet írásbeli 
formában és tartalommal történő elfogadását.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2015. (III. 26.) határozata 
A 2015. évi közbeszerzési tervről 
 
 

                                                                H a t á r o z a t 
 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a 
alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2015. 
évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét 
nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen 
közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat 
kísérje figyelemmel. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: folyamatos  
 

 
3. Napirendi pont 

Igazgatási szünet elrendelése 
 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  
 

Csontos Máté - polgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte szóljanak hozzá az előterjesztéshez.  
 
Zöldág János – alpolgármester – támogatja a javaslatot, az Erdőgazdaságnál és a vállalkozói 
szférában már évek óta alkalmazzák ezt a gyakorlatot.  
 
Csontos Máté - polgármester: - Javasolja a határozat elfogadását az előterjesztés szerinti 
formában és tartalommal.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2015. (III.26.) határozat 
2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

H a t á r o z a t 

1.Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdése valamint közszolgálati 
tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási 
szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót 
terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka 
végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § 
alapján a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői részére 2015. július 6. napjától 2015. július 
10. napjáig valamint 2015. december 21. napjától 2015. 
december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el 

Felelős : Csontos Máté  polgármester 
Határid ő: azonnal 

 

2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére, a 
Közös Hivatalban foglalkoztatott dolgozók részére a 
rendes szabadságot adja ki, az ügyelet rendjét határozza 
meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 
igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a 
társszerveket előzetesen tájékoztassa.  

Felelős :   Valentovics Beáta jegyző 
Határid ő: 2015. április 30. 
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4. Napirendi pont 

Egyebek 
 

4/1. 2/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonása. 
 

Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2015. január 29-én 
megtartott ülésen hozott 2/2015. (I. 29.) számú határozatával döntött a Móricgáti 1065. hrsz. 
terület értékesítéséről. A MI-GI KACSA Kft pontosította kérelmét, és egyeztetés során 
kiderült, hogy az általuk megvásárolni kívánt terület nem az, melyet kérelmükben 
megjelöltek. Az 1069 hrsz. terület viszont Szank Község tulajdonában van. Ennek alapján 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem dönthet a telek értékesítése 
tárgyában.  
 
Csontos Máté – polgármester – tekintettel a jegyző által felvázolt körülményekre, javasolja 
a 2/2015. (I. 29.) önkormányzati határozat visszavonását.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2015. (III.26.) határozat 
Móricgát Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete 2/2015. (I. 29.) 
határozat visszavonása 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015. 
(I. 29.) számú határozatát visszavonja.  
 
 Felelős:  Csontos Máté  polgármester  
Határid ő: Azonnal 

 
 

4/2 Akkumulátoros megafon beszerzés költségeinek lakosságszám arányos 
biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére 

 (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Csontos Máté - polgármester: - a meghívó kiküldését követően érkezett a Többcélú 
Kistérségi Társulás részéről az anyag melyben azt kérik a képviselő-testülettől, hogy döntsön 
az akkumulátoros megafon beszerzésének kérdésében. Írásbeli előterjesztést készített a 
jegyző, melyet a képviselők a napirend tárgyalását megelőzően elolvashattak. Az 
önkormányzat részére 1.000.-Ft kiadást jelent, mely nem terheli meg az önkormányzat 
költségvetését. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy 2 db akkumulátoros 
megafon beszerzésének 1.000.-Ft-os lakosságszám arányos összegét egyéb államháztartáson 
beüli felhalmozási célú támogatásként megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel. 
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
12/2015. (III.26.) határozat 
Akkumulátoros megafon beszerzés  
 
 

H a t á r o z a t 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal arra, hogy 2 db akkumulátoros megafon beszerzésének 1.000.-
Ft-os lakosságszám arányos összegét 1.000.-Ft egyéb 
államháztartáson beüli felhalmozási célú támogatásként megállapodás 
ellenében, elszámolási kötelezettséggel biztosítja a Többcélú 
Kistérségi Társulás részére Móricgát Községi Önkormányzat általános 
tartaléka terhére.  
  
 Felelős: Csontos Máté polgármester a megállapodás aláírására 
Határid ő: 2015. április 30. a megállapodás aláírására 

 
4/3 Befektetői katalógus költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére 
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

Csontos Máté –polgármester – a meghívó kiküldését követően érkezett a Többcélú 
Kistérségi Társulás részéről az anyag melyben azt kérik a képviselő-testülettől, hogy döntsön 
befektetői katalógus költségeinek lakosságszám arányos biztosítása kérdésében. Írásbeli 
előterjesztést készített a jegyző, melyet a képviselők a napirend tárgyalását megelőzően 
elolvashattak. Javasolja a Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget a kistérségi szintű 
befektetési katalógus nyomdai és fordítási költségeinek biztosítására. Az önkormányzatot 
terhelő rész 5.000.-Ft/év melyet az általános tartalék terhére biztosít.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2015. (III.26.) határozat 
Befektetői katalógus költségeinek biztosítása 
 

                                      H a t á r o z a t 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 
vállal arra, hogy kistérségi szintű befektetői katalógus nyomdai és 
fordítási költségeinek 5.000.-Ft-os lakosságszám arányos összegét 
egyéb államháztartáson belüli működési célú támogatásként biztosítja 
megállapodás ellenében, elszámolási kötelezettséggel a Többcélú 
Kistérségi Társulás részére Móricgát Községi Önkormányzat általános 
tartaléka terhére.  
 
 Felelős: Csontos Máté polgármester  
Határid ő: 2015. április 30. a megállapodás aláírására 

 
 

4/4 Döntés Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft létrehozása tárgyában.  
 (Szóbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté – polgármester – már korábban is egyeztetett a Képviselő-testület a kistérségi 
fejlesztési kft létrehozása tárgyában. Végleges megállapodás születetett a települések között, 
mely szerint Szank, Móricgát, Jászszentlászló, Csólyospálos és Kömpöc települések 
együttesen hozzák létre a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft. Szank lesz a központ. Javasolja, 
hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy 3.000.000.-Ft törzstőkével hozzák létre a Dél-
Alföldi Térségfejlesztési Kft, lakosságszám arányosan Móricgátra eső rész 190.000.-Ft. 
Képviselő-testület hatalmazza fel az Alapító okirat aláírásával. Három hónapig a társult 
önkormányzatok fizetik a működési kiadásokat, azt követően önfenntartó lesz. Ez a költség a 
törzstőkéből levonásra kerül. A Kft profilja a pályázatok, elszámolások elkészítése 
önkormányzatok, kisvállalkozások, magánszemélyek, őstermelők részére. Ingyenesen végzik 
ezt a szolgáltatást, esetleg bizonyos pályázatok esetében sikerdíjat határozhatnak meg a 
későbbiekben. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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14/2015. (III.26.) határozat 
Dél-Alföldi Térségfejlesztési Kft létrehozása 

H a t á r o z a t 
 

1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete létre kívánja 
hozni a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Korlátolt Felelősségű 
Társaságot. 

2. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy az alapításhoz szükséges 190.000.-Ft törzstőke 
hozzájárulást Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséből, a működési céltartalék és az általános tartalék 
terhére biztosítja.  

3. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, az alapító okirat aláírására.  

 
Felelős: Csontos Máté polgármester  
Határid ő: Azonnal.  

 
 

4/5. Tájékoztatás a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatása tárgyában.  

  (Szóbeli előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 
belügyminisztérium és a nemzetgazdasági minisztérium pályázatot írt ki a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás, ennek keretében a 
rendkívüli szociális támogatás tárgyban. . Az pályázati kiírás már megjelent, azonban a 
pályázat kidolgozása folyamatban van. Amennyiben a számítások elkészülnek rendkívüli 
képviselő-testületi ülés keretében döntenek a pályázat benyújtásáról. 

 
4/6. Falu és  tanyagondnoki busz pályázat tárgyában tájékoztatás 
 

Csontos Máté – polgármester - Tavalyi előtti pályázathoz hasonlóan kiírásra fog kerülni 
április közepén. Önkormányzat indulni kíván. Pályázati feltételek még nem ismertek. Előre 
láthatólag rendkívüli ülés összehívására lesz szükség a témában. Létfontosságú a busz 
beszerzése, hiszen a jelenlegi busszal sok probléma van. Az ellátás biztosítása nehéz, hiszen 
sokszor másképp kell a gyermekek-idősek szállítását megoldani.  
 
 
Mivel több hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester a nyílt ülést berekesztette.  
 

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


