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Jegyzőkönyv 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 

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

1. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékégetés, 
valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

 
2. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 
 

3. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a Közös Hivatal 
2014. évi működéséről. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Valentovics Beáta jegyző 
 

4. A Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
szóló beszámoló jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 
5. Egyebek.  

 
6. Zárt ülés  

Szociális lakás vásárlási támogatás kérelem elbírálása 
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1. Napirendi pont.  
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti 
hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet-
tervezet jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
 
Valentovics Beáta – jegyző – ismertette az előterjesztés anyagát a jelenlévőkkel. Az 
önkormányzat eleget tesz rendelet-alkotási kötelezettségének.    
 
 
Csontos Máté – polgármester - Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja 
elfogadásra az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal az avar és kerti 
hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet 
jóváhagyását javasolja. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladékégetés, 
valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

2. Napirendi pont 
 Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
 (Írásbeli előterjesztés) 

 
Csontos Máté - polgármester - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők.  
 
Deli Jánosné – Ügyrendi Bizottság elnöke – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy 
Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és megvitatásra alkalmasnak találja.  
 
Csontos Máté – polgármester - Javasolja Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
26/ 2015. (V. 28.) határozat 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászszentlászlói 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá 2015. június 1-jei 
hatályba lépéssel, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 15/2014. 
(III.26.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
Felelős:  Csontos Máté  polgármester  
               Valentovics Beáta jegyző 
 Határidő: 2015. június 1. 

 

3. Napirendi pont 
Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolója a Közös 
Hivatal 2014. évi működéséről. 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 

Csontos Máté - polgármester: - átadta a szót a jegyzőnek. 
 
Valentovics Beáta – jegyző - az írásbeli előterjesztésből megismerhették a képviselők a 
közösen fenntartott Hivatal 2014. évi működéséről.  
 
Zöldág János – alpolgármester – a beszámolóból kiderül, hogy jelentős adóhátralék 
mutatkozik az önkormányzatnál ezt észrevételezte. 

Valentovics Beáta - jegyző – elmondta, hogy együttműködési megállapodást köt az 
önkormányzat egy végrehajtó irodával, ettől azt remélik, hogy a hátralékok jelentős része 
megszűnik. El kívánják érni minden lehető eszközzel, hogy az adófizetési morál javuljon 
Móricgáton is.  

Csontos Máté – polgármester – Javasolja, Képviselő-testület fogadja el a jegyző 
beszámolóját a Közös Hivatal 2014. évi munkájáról.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2015. (V. 28.) határozat 
Jegyző beszámolója a Közös Hivatal 
2014. évi munkájáról  
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászszentlászló 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 26.) 
önkormányzati rendelete 60. §. (2) bekezdés b, pontja alapján a jegyző által 
készített a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 

Határidő: Azonnal. 
Felelős:    Valentovics Beáta jegyző 

 
 

4. Napirendi pont 
 Beszámoló a Kiskunfélegyháza hívatásos tűzoltó parancsnokság 2014. évi 
 tűzvédelmi tevékenységéről 
  (Írásos előterjesztés) 
 
Csontos Máté – polgármester – Képviselő-testület tagjai kézhez kapták Leiz Gábor 
tűzoltóparancsnok beszámolóját a Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2014. 
évi tűzvédelmi tevékenységéről. Az anyag teljes körű. Egyben kifejtette véleményét, hogy a 
tűzoltósággal nagyon jó az önkormányzat kapcsolata. Nagyon jól végzik a munkájukat, az 
Önkormányzat köszönetét fejezi ki. Javasolja a beszámoló tudomásul vételét.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

28/2015. (V. 28.) sz. határozat 
Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó 
parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi  
tevékenységéről szóló beszámoló 
 
 
 H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2014. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 
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5. Napirendi pont 
Egyebek. 

Csontos Máté – polgármester – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az 
Önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
pályázatot nyújt be.  
 
 A fejlesztési támogatás keretében pályázati kiírás b.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
alcél tárgyában az összekötő utcákat kívánják felújítani. Ezen a jogcímen a támogatás 
intenzitása 85%.. A sajáterő rendelkezésre áll, fedezet Móricgát Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2015. évi költségvetését megállapító 3/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet- Általános tartalék előirányzata. Amennyiben az út felújítás költségvetése elkészül és 
konkrét pályázati összeg áll rendelkezésre Képviselő-testület rendkívüli ülés keretében 
tárgyalja azt meg.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozat hozatal nélkül a tájékoztatás 
tudomásul vette.  

Képviselő-testület zárt ülés keretei között folytatja a munkát.  
 

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


