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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2016. december 1-én 13 
30 

órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Móricgát Faluház tanácskozó terme. 

 

J e l e n   v a n n a k: 

 

 Csontos Máté polgármester  

 Zöldág János alpolgármester 

 Borsik Imre képviselő 

 Deli Jánosné képviselő 

 Tóth Antal  képviselő 

  

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

Csontos Máté – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők 100% megjelent 

az ülés határozatképes. Az ülés napirendjének a meghívó szerint javasolja elfogadni. 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

1. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló ../2016. (XII. .....) önkormányzati rendelet-tervezet 

elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

2. A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

3. Móricgát  Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervének 

elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

4.   Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályainak jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

5. Szanki Református Egyházközség támogatási kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Csontos Máté polgármester 
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6. Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Csontos Máté polgármester 

 

7.  Egyebek 

 

8.   Bursa Hungarica pályázat elbírálása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 Előadó: Csontos Máté polgármester 

 Zárt ülés keretében. 

 

1. Napirendi pont 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa 

támogatás helyi szabályairól szóló ../2016. (XII. .....) önkormányzati rendelet-

tervezet elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté - polgármester - a ismertette a rendelet-tervezet anyagát, valamint az írásbeli 

előterjesztést a Képviselő-testület tagjaival.  

 

Az önkormányzat 30 erdei köbméter mennyiségű kemény lombos tűzifa beszerzésére nyert 

támogatást. Ennek a tűzifa mennyiség felosztásának jogosultsági feltételeit tartalmazza a 

rendelet-tervezet.  

 

Javasolta a Képviselő-testületnek a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

…/2016. (…….) önkormányzati rendelet-tervezet  - előterjesztés szerinti formában és 

tartalommal történő - elfogadását.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 

14/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

2. Napirendi pont 

A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - a ismertette az előterjesztés anyagát a Képviselő-testület 

tagjaival.  

 

Javasolja Móricgát Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervét Képviselő-

testület hagyja jóvá az előterjesztés szerinti tartalommal.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2016. (XII. 1.) határozat 

Móricgát Község Önkormányzatának 

2017. évi belső ellenőrzési terve 

 

Határozat 

 

Móricgát  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

mellékletében szereplő 2017.  évi ellenőrzési tervet elfogadja. 

 

Felelős: Valentovics Beáta jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

3. Napirendi pont 

Móricgát  Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 

munkatervének elfogadása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - a ismertette az előterjesztés anyagát a Képviselő-testület 

tagjaival. Javasolja a Községi Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadását.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2016. (XII. 1.) határozat 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. évi munkaterve 

 

 

H a t á r o z a t  

 

Móricgát Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 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 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

2. A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása  
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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 2016. évi költségvetésének 

teljesítéséről (Zárszámadás) 

2. Összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről  

3. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

4. Beszámoló Társulások működéséről, pénzügyi helyzetéről, Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységekről 

 

Május  

 

1. Május 31-ig a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátásáról szóló 

beszámoló  

2. Jegyzői beszámoló a Közös Hivatal munkájáról 

 

Június  

 

1. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

Szeptember 

 

2. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

November  

1. K ö z m e g h a l l g a t á s  

December  

 

1.   A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

2.   Móricgát  Községi  Önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadása 

Felelős: Csontos Máté  polgármester 

Határidő:folyamatos 

 

 4. Napirendi pont 

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályainak 

jóváhagyása 

(Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - a ismertette az előterjesztés anyagát a Képviselő-testület 

tagjaival.  

 

Javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályainak jóváhagyását 

az előterjesztés szerinti tartalommal és formában.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2016. (XII. 1.) határozat 

Bursa Hungarica Felsőoktatási  

Ösztöndíjrendszer helyi szabályai 

 

 

Határozat 

 

Móricgát  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Móricgát Községi 

Önkormányzat Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerének helyi 

szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá, 2016. 

december 1. napjától történő hatályba lépéssel. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2016. december 1. 

 

 

 5. Napirendi pont 

 Szanki Református Egyházközség támogatási kérelme 

 (Írásbeli előterjesztés) 

  

Csontos Máté - polgármester - a ismertette az előterjesztés anyagát a Képviselő-testület 

tagjaival. A Szanki Református Egyházközség a Móricgáti Református Templomba kíván 

vásárolni egy elektromos orgonát.  

 

Javasolja a Református Egyházközség részére 150.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást 

biztosítson az Önkormányzat. A költségvetésben van fedezet a támogatásra.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2016. (XII. 1.) határozat 

Szanki Református Egyházközség 

támogatása                                              

                                                                Határozat 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 5/2014. (II. 27.) rendelete 

alapján a Szanki Református Egyházközség részére 150.000.-Ft támogatást 

biztosít.  

 

A támogatás forrása Móricgát Község Önkormányzat 2016. évi 

költségvetését megállapító 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás 

aláírásával. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 
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 6. Napirendi pont 

 Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

 (Írásbeli előterjesztés) 

  

Csontos Máté - polgármester - a ismertette az előterjesztés anyagát a Képviselő-testület 

tagjaival. A helyi adórendelet felülvizsgálatát el kell végezni, javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását. 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2016. (XII. 1.) határozat 

Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

 

 

Határozat 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a 

helyi adó rendeletei és megállapította, hogy azok megfelelnek a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pontjában foglaltaknak.    

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

 7. Napirendi pont 

 Egyebek 

 

 7/1 Tájékoztatások 

 

Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a településen 

felszerelték a Karácsonyi díszkivilágítást.  

 

A Település közel 10 millió forint támogatásban részesül az Adósságkonszolidációban nem 

részesült települési önkormányzatok támogatása jogcímen. Ennek keretében az Erdőszéplakon 

található Névtelen utca burkolatának felújítására kerül sor.  

 

Móricgát Község Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül 

tudomásul vette.  

 

 7/2 Móricgát Községi Önkormányzat gépkocsi beszerzése  

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - korábbi Képviselő-testületi üléseken már téma volt, hogy az 

Önkormányzatnak nagy szüksége van egy megbízható gépkocsira, amellyel a tanyás 

térségben lakó embereket is meg tudja a falugondnok közelíteni, részükre árut tud szállítani.  

 

Kiosztott a képviselőknek három árajánlatot. A Formont Csoport, Brill Kft, Ford Hovány Kft 

ajánlatában közel azonos felszereltségű és teljesítményű gépkocsik szerepelnek. Személy 

szerint a Formont ajánlatát támogatja, a Fiat Dublo Cargo SX E5  típusú gépkocsi beszerzését. 

Az autó mellett szól hogy három ülés van elöl, a raktér tágas. Korábban is volt az 
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Önkormányzatnak Fiat típusú gépkocsija, nagyon jó tapasztalataik voltak. A régi Volkswagen 

Combó típusú gépkocsit mindhárom kereskedés beszámítaná az új gépkocsi vásárlásakor.  

 

Borsik Imre - képviselő - nehéz dönteni, mert az ajánlatok szerint a teljesítménye 

mindhárom gépkocsinak egyforma, az ár alapján a Fiat ajánlata a legjobb.  

 

Tóth Antal - képviselő - támogatja, hogy az Önkormányzat gépkocsit vásároljon, hiszen 

szükségük van rá. Számára a Ford  és Volkswagen Caddy típus a szimpatikusabb. 

Megbízhatóságban a Volkswagen verhetetlen.  

 

Zöldág János - alpolgármester - a Fiat típusú gépjármű beszerzését támogatja. Az autó 

nagyon sokat fog dűlőutakon járni, erre a célra tökéletesen megfelel ez a típus.  

 

Csontos Máté - polgármester - javasolja, hogy Móricgát Községi Önkormányzat vásárolja 

meg a Fiat Dublo Cargo SX E5 típusú gépkocsit. A Formont Automobil Kft kereskedés 

ajánlata alapján. A kereskedés által kiadott kedvezményes bruttó ajánlati ár: 4.051.300.-Ft, 

ebből beszámításra kerül a Opel Combó típusú használt gépkocsi vételára. A beszerzésre 

fedezetet nyújt Móricgát Község Önkormányzatának 2016. évi Tartalék előirányzata.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2016. (XII. 1.) határozat 

Fiat Doblo Cargo SX E5 típusú gépkocsi beszerzése 

 

 

Határozat 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a 

Fiat Doblo Cargo SX E5 tipusú gépkocsit a Formont Automobil Kft 

(Kecskemét Külső-Szegedi út 53.) ajánlata alapján. A gépkocsi vételára 

4.051.300.-Ft ÁFA-val együtt. A vételárat csökkenti az beszámításra kerülő 

Opel Combó gépjármű értéke.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétel 

bonyolításával.  

 

A Beszerzés fedezete Móricgát Község Önkormányzatának 2016. évi 

Tartalék előirányzata.  

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

Képviselő-testület az ülést zárt keretek között folytatta.  

 

 

K. m. f.  

 

 

 

  

 Csontos Máté  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


