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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-

án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Zöldág János alpolgármester  
 Deli Jánosné képviselő 
 Tóth Antal képviselő  
 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 
 
Zöldág János – alpolgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Csontos Máté, 
Borsik Imre 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. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1999. (XII. 
13.) Kt számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről. 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Zöldág János alpolgármester 
 

1. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Zöldág János alpolgármester 

 
2. Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 

(írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Zöldág János alpolgármester 
 

3. Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás 
módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Zöldág János alpolgármester 
 

4. Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Valentovics Beáta jegyző 
 

5. Képviselő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Zöldág János alpolgármester 
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6. Móricgát Községi Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Zöldág János alpolgármester 

 
7. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Zöldág János alpolgármester 
 

8. Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Zöldág János alpolgármester 

 
9. Egyebek 

 
1. Napirendi pont 

 Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
9/1999. (XII. 13.) Kt számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről. 
(Írásbeli előterjesztés) 

 
 
Zöldág János – alpolgármester – javasolja a kommunális adó hatályon kívül helyezéséről 
szóló rendelet tervezet jóváhagyását. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a kommunális 
adóról szóló önkormányzati rendeleteket felülvizsgálta, ezért kellett a helyi rendeletet 
átdolgozni. Tekintettel arra, hogy arra nincs lehetőség, hogy csak a külföldi ingatlan 
tulajdonosok fizessenek kommunális adót, azt pedig nem támogatják, hogy a móricgáti 
lakosok is fizessenek, ezért javasolja hatályon kívül helyezni a rendeletet.  
 
Javasolja a Képviselő-testületnek Móricgát Községi Önkormányzat magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 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 
14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról  szóló 9/1999. (XII. 13.) Kt számú 
rendeletének hatályon kívül helyezéséről. 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 
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2. Napirendi pont 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
 

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

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és tartalommal a Kiskunmajsai 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 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: 
 
47 /2015. (XI. 26.) számú határozat  
Kiskunmajsai TKT Társulási Megállapodás  
módosítása 
 
 

Határozat 

 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete által 
előkészített, módosításokkal egységes szerkezetű Társulási Megállapodást 
az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, az aláírás napján történő 
hatálybalépéssel, azzal, hogy az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. 
pontban, a II FEJEZET 1. cím 2. pontban és a 4. Címben, valamint a III. 
FEJEZET 4. Cím-ben foglalt rendelkezések hatályba lépésének ideje 2016. 
január 1. 
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 

3. Napirendi pont 
 Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása. 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 
 
Zöldág János – alpolgármester – Az Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát módosítani 
szükséges a család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-jei változása miatt.  Javasolja a 
határozat-tervezetet - előterjesztés szerinti tartalomban és formában - fogadják el. A határozat 
felelőse Csontos Máté polgármester. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 
 
48/2015. (XI. 26.) határozat  
Alapszolgáltatási Központ 
Alapító Okiratának módosítása 
 
 
                                                                                Határozat 
 

1. Móricgát Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 
Alapszolgáltatási Központ 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 4/2014. (I.20.) sz. határozatával és a Móricgát Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. (I20.). 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  polgármestere 
               Valentovics Beáta jegyző 
 
 Határidő: 2015. december 4. 
 
 

4. Napirendi pont 
 Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása Társulási 
Megállapodás módosítása. 

(Írásbeli előterjesztés) 
 
Zöldág János – alpolgármester – Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok 
Társulása Társulási Megállapodás módosítását terjeszti a Képviselő-testület elé. Javasolja a 
határozat-tervezetet - előterjesztés szerinti tartalomban és formában - fogadják el. A határozat 
felelőse Csontos Máté polgármester. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 
49/2015. (XI. 26.) határozat  
Jászszentlászló-Móricgát Községi 
Önkormányzatok Társulási Megállapodás 
módosítása 
 

Határozat  

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulási 
Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti egységes 
szerkezetbe foglalt formában jóváhagyja 2016. január 1. napjával.  
 
Felelős:  Csontos Máté polgármester 
 Valentovics Beáta jegyző  
Határidő: 2016. január 1. 

 
5. Napirendi pont 

Móricgát Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 
 

 
Zöldág János – alpolgármester – Képviselő-testület minden tagja kézhez kapta az 
Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét. A belső ellenőrzés a költségvetési tervezés 
folyamatára fog kiterjedni.  
Javasolja a határozat-tervezetet - előterjesztés szerinti tartalomban és formában - fogadják el. 
A határozat felelőse Valentovics Beáta jegyző. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 
50/2015. (XI. 26.) határozat  
Móricgát Községi Önkormányzat 
2016. évi belső ellenőrzési tervének  
jóváhagyása 
 

             Határozat 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében szereplő 2016. évi ellenőrzési tervet elfogadja. 
 
Felelős: Valentovics Beáta jegyző 
Határidő: folyamatos  
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6. Napirendi pont 

 Képviselő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyása 
 (Írásbeli előterjesztés) 

 
Zöldág János – alpolgármester –Képviselő-testület minden tagja kézhez kapta a 2016. évi 
munkatervet. 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:  
 
51/2015. (XI. 26.) határozat  
Móricgát Községi Önkormányzat 
2016. évi munkatervének  
jóváhagyása 

 
Határozat  

 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervét 
az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Általános napirendek 

 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 
mindenkor hatályos szövegének megfelelő napirendek.  

 
Február  

 
1. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
2. A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása  
 

Március 
 
1. Közbeszerzési terv elfogadása március 31-ig  
2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások, igénybevétele valamint a 
fizetendő térítési díjak szóló rendelet felülvizsgálata. 
 

Április  
 

1. Beszámoló Móricgát Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
teljesítéséről (Zárszámadás) 
2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről  
3. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
4. Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről, Társulási 
Tanácsban végzett tevékenységekről 
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Május  
 

1. Május 31-ig a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról szóló 
beszámoló  
2. Jegyzői beszámoló a Közöd Hivatal munkájáról 
 

Június  
 

1. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 
 

Szeptember 
 
1. Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről  
2. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 
November  

1. K ö z m e g h a l l g a t á s  
 

December  
 
1.   A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
2.   Móricgát Községi Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
7. Napirendi pont 
 Móricgát Községi Önkormányzat vízkár-elhárítási tervének jóváhagyása 
 (Írásbeli előterjesztés) 
 
 

Zöldág János – alpolgármester –Képviselő-testület minden tagja kézhez kapta a vízkár 
elhárítási tervét. Szakember készítette, ebben a kérdésben nem tud véleményt nyilvánítani.  
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:  
 
52/2015. (XI. 26.) határozat  
Móricgát Vízkár-elhárítási tervének jóváhagyása 

 
             Határozat 
 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében szereplő vízkár-elhárítási tervét jóváhagyja.  
 
Felelős: Csontos Máté polgármester 
Határidő: folyamatos  
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8. Napirendi pont 

 Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 (Írásbeli előterjesztés) 

 
Zöldág János – alpolgármester – Egyeztetett az érintettekkel, a közmeghallgatás időpontját 
2015. december 22. 15 óra időpontban javasolja meghatározni.  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:  
 
53/2015. (XI. 26.) határozat  
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

Határozat 

Móricgát Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
közmeghallgatás időpontját 2015. december 22. napján 15 órára 
hirdeti meg a Móricgát Faluházban (Móricgát, Deák Ferenc u. 26/b.) 

Felelős:     Csontos Máté  polgármester  
Határidő: Azonnal 

 
9. Napirendi pont 

 Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
 (Szóbeli előterjesztés) 
 
 

Zöldág János – alpolgármester – Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  
 
Valentovics Beáta – jegyző – tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy nem érkezett be 
Bursa Hungarica pályázat.  
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást határozathozatal nélkül 
tudomásul vette. 

 
10. Napirendi pont 

 Egyebek 
10/1 Református Egyházközség támogatása 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
Zöldág János – alpolgármester – Kósa István lelkész kereste meg azzal a kéréssel, hogy a 
Református Egyház támogatást igényel a templom felújítási költségeihez. Javasolja 100.000.-
Ft támogatást biztosítson Képviselő-testület. Az Egyházközség a 2016. évi támogatás 
előrehozatalát kéri, mert most van szükség a pénzre.   A határozat felelőse Csontos Máté 
polgármester.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 
54/2015. (XI. 26.) határozat 
Református Egyházközség támogatása 

 
 

    H a t á r o z a t  

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a 2015. évi költségvetése – Egyéb működési célú 
támogatás áht. kívülre/Egyházak támogatása előirányzat 
terhére a Református Egyházközség (6131 Szank, Béke u. 
43.) részére  

   100.000,-Ft, azaz Egyszáz-ezer forint, 
    támogatást nyújt. 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás készpénzben 
történő kifizetéséről gondoskodjon. 

A támogatás fedezete Móricgát Községi Önkormányzat 
2015. évi költségvetésének – Általános Tartalék 
előirányzata.  

  Határidő: 2015. december 10. 
  Felelős: Csontos Máté polgármester  

 
 10/2. Szilveszteri mulatság zenekar költségeinek biztosítása 
       (Szóbeli előterjesztés) 
 
Zöldág János – alpolgármester – szóbeli előterjesztésként elmondta, hogy az Önkormányzat 
szervezésében rendezik meg a Szilveszteri mulatságot. A zenekar költsége 160.000.-Ft, 
amelynek fedezet a Móricgát Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésben rendelkezésre 
áll. Javasolja Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Művelődési Ház működési kiadásai 
közé tervezzék be a zenekar költségét, melynek forrása az Általános tartalék.    A határozat 
felelőse Csontos Máté polgármester. 
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 
55/2015. (XI. 26.) határozat 
Szilveszteri mulatság kiadásai 

 
 

    H a t á r o z a t  

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a 2015. évi költségvetése – Művelődési Ház működési 
kiadásai előirányzat terhére a Szilveszteri mulatság 
zenekar költségeire 

   160.000,-Ft, Egyszázhatvan-ezer forint,
     forrást biztosít. 

A kiadás forrása Móricgát Községi Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének – Általános tartalék előirányzata 

  Határidő: 2015. december 31. 
 Felelős: Csontos Máté polgármester 

 
 
 10/3. Iskolai körzetek véleményezése 
 (Szóbeli előterjesztés) 
 
Zöldág János – alpolgármester – szóbeli előterjesztésként elmondta, hogy írásbeli 
megkeresés érkezett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi Felügyeleti Főosztály részéről. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50.§ (8) bekezdése értelmében a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az 
iskolák felvételi körzetei. A települések az iskolai körzettel kapcsolatban javaslatot tehetnek, 
egyetértésüket kifejezhetik.  
 
Javasolja, Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fejezze ki egyetértését az 
iskolai körzettel kapcsolatban, hiszen Móricgát esetében a kijelölt általános iskola a 
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola. 
 
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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56/2015. (XI. 26.) határozat 
Iskolai körzet véleményezése 

 

    H a t á r o z a t  

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal által meghatározott és közzétett iskolák 
felvételi körzeteivel kapcsolatban észrevételt nem tesz, egyetértését 
fejezi ki.  Móricgát esetében a kijelölt általános iskola a 
Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola. 
 
 

  Határidő: 2015. december 10. 
  Felelős: Csontos Máté polgármester  

 
Zöldág János alpolgármester mivel több hozzászólás nem volt, az ülést berekesztette.  
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 Zöldág János Valentovics Beáta 
 alpolgármester jegyző 


