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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én 

10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Zöldág János alpolgármester 
 Borsik Imre képviselő  
 Tóth Antal képviselő  
 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 
 
Zöldág János – alpolgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Csontos Máté és 
Deli Jánosné távolmaradását bejelentette. A megjelenés 60%. 
 
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. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata 
(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Zöldág János alpolgármester 

2. Kerékpárút felújítás támogatás biztosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Zöldág János alpolgármester 

3. Egyebek 
 
 

1. Napirendi pont 
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 
felülvizsgálata 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 

Zöldág János - alpolgármester: - a határozat-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 
megismerhették a képviselők. Kérte a képviselőket hozzászólásaikat tegyék meg.  

 
Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálatáról szóló határozat tervezetet 
hagyják jóvá. A határozat végrehajtásának felelőse Csontos Máté polgármester.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 



2 

 

 
43/2015. (X. 29.) határozat 
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásról 
 
                                                                                          H a t á r o z a t 
 

Móricgát Községi Önkormányzat képviselő-testülete szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a 
továbbiakban: Szt.) 139. § (9) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a 
továbbiakban: Gyvt.) 174. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 
felülvizsgálta a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátását. A család – és gyermekjóléti szolgálatot 2016. január 1. napjától a 
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása – az  által 
fenntartott  Alapszolgáltatási Központ -  által kívánja biztosítani.  
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: 2015. november 30. 

 
2. Napirendi pont 

Kerékpárút felújítás támogatás biztosítása 
 (Írásbeli előterjesztés) 

 
Zöldág János – alpolgármester – kerékpárút felújításához támogatás biztosításáról készült 
írásbeli előterjesztés. Javasolja a határozat-tervezetet - előterjesztés szerinti tartalomban és 
formában - fogadják el. A határozat felelőse Csontos Máté polgármester. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 
44/2015. (X. 29.) határozat 
Kerékpárút felújítási támogatás 
 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2.000.000,- 
forintot biztosít a Kiskunmajsa-Gyógyfürdő és Bugacpusztaháza 
között megépült kerékpárút javítására, melynek fedezete Móricgát 
Község Önkormányzat 2015. évi költségvétésének Általános tartalék 
előirányzat.  
A javítási munkákat Jászszentlászló, mint a gesztor önkormányzat 
rendeli meg. 
 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: 2015. december 31. 
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3. Napirendi pont 

Egyebek 
3/1. Kiskunmajsa Ciróka Bölcsőde bölcsődei ellátási szerződés megkötése 

Zöldág János – alpolgármester – írásbeli előterjesztés kiosztásra került. Hagyott időt az 
előterjesztés áttanulmányozására. Miután minden képviselő elolvasta az anyagot kérte 
szóljanak hozzá a kérdéshez.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – kiegészítve az előterjesztés anyagát elmondta, hogy annak 
következtében, hogy a TKT által fenntartott Ciróka Bölcsőde ellátási terület kibővül Móricgát 
község közigazgatási területével is, ez nem jelent semmilyen anyagi terhet Móricgát Község 
Önkormányzatára.  A szolgáltatási szerződés az aláírás napján lép hatályba. A szerződés 
megkötése nem jelent hátrány a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzati Társulás 
által fenntartott Szent László Óvoda és Bölcsőde intézmény működésére.  
 
Zöldág János – alpolgármester – javasolja, az ellátásra vonatkozó szerződés megkötését, 
figyelembe véve Jászszentlászló Község Képviselő-testületének a szerződésre vonatkozó 
döntését. A határozatért felelős Csontos Máté polgármester. 
 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 
45/2015. (X. 29.) határozat 
Bölcsődei ellátási szerződés megkötése 
 

H a t á r o z a t 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés 
mellékletében szereplő bölcsődei ellátásra vonatkozó szerződést 
Kiskunmajsa Város Önkormányzatával megköti, figyelembe véve 
Jászszentlászló Község Képviselő-testületének a szerződésre 
vonatkozó döntését.  
 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: Azonnal 
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  3/1 EMVA pályázat keretében beszerzett tanyagondnoki gépkocsi beszerzéshez 

önerő biztosítása 
  (Szóbeli előterjesztés) 
 
Zöldág János – alpolgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek 
 
 
Valentovics Beáta – jegyző - Képviselő-testület hozzájárult már korábban, hogy az MvM 
rendelet alapján kiírt a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatás tárgyában a Jászszentlászló-Móricgát 
Községi Önkormányzatok Társulása, mint fenntartó pályázatot nyújtson be. A tanyagondnoki 
gépkocsi vételára 7.990.000.-Ft + 2.739.000.-Ft ÁFA. Az önerő az ÁFA mértéke, a pályázat 
utófinanszírozott. Javasolja, hogy Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját erőt 
2.739.000.- Ft mértékben Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása részére 
biztosítja. Tekintettel arra, hogy a vételárat már kiegyenlítették, amelynek teljes összegét 
Jászszentlászló Községi Önkormányzat saját költségvetéséből biztosította, így a fenti pénzeszköz 
átadást Jászszentlászló Községi Önkormányzat részére teljesíti. A felelős Csontos Máté polgármester. 
 
Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2015. (X. 29.) határozat 
Pályázati saját erő átadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2015. (IV. 
17.) MvM rendelete 2. §.(1) bekezdés a.) pont kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához 
kapcsolódóan (1. célterület) j pályázat keretében megvalósított 
tanyagondnoki mikrobusz, beszerzéséhez 2.739.000.-Ft önerőt biztosít.  

 
 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
Jászszentlászló Község Önkormányzata részére pénzeszköz átadásról 
gondoskodjon.  

 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határid ő: Azonnal 
 

Zöldág János alpolgármester – mivel több hozzászólás nem hangzott el - az ülést 
berekesztette.  
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 Zöldág János Valentovics Beáta 
 alpolgármester jegyző 


