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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-én 

13 
30

 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 

 Zöldág János alpolgármester  

 Borsik Imre képviselő 

 Tóth Antal képviselő  

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

  

Csontos Máté – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, Deli Jánosné távolmaradását bejelentette, 80%-os a  megjelenés.  

 

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 4 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Móricgát Község Önkormányzat .. /2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete az 

anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Móricgát Község Önkormányzat .. /2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet a 

temetőkről és a temetkezésről szóló  7/1999. (XII.1) Kt. Számú rendelet módosításáról 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi költségvetéséről.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

 

5. Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

munkájáról.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

 6.   Egyebek 
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1. Napirendi pont.  

Móricgát Község Önkormányzat .. /2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete az 

anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester: - a rendelet-tervezet szövegét az írásbeli előterjesztésből 

megismerhették a képviselők. Támogatja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 

elfogadását.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2017 (V. 26.) önkormányzati rendelete  

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

2. Napirendi pont 

 Móricgát Község Önkormányzat .. /2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet a 

 temetőkről és a temetkezésről szóló  7/1999. (XII.1) Kt. Számú rendelet 

 módosításáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté - polgármester - Ismertette az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 

anyagát.  

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolja, hogy Móricgát Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról szóló  

rendelet-tervezetét fogadja el, az írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Móricgát   Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete 

A temetőről és a temetkezésről szóló Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete  

7/1999. (XII.1) Kt. Számú rendelete módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

3. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester: - ismertette a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft 2016. évi beszámolójának előterjesztését. Javasolja a határozat-tervezet 

jóváhagyását.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2017. (V. 25.) határozat 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója 

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Község Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunmajsai Kistérségi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a 

közhasznúsági jelentését és a könyvvizsgálói jelentését. 

  

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2017. május 31. 

 

 

 

4. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi 

költségvetéséről.  

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Csontos Máté - polgármester: - ismertette a Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést. Javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

38/2017. (V. 25.) határozat 

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató 

 Nonprofit Kft 2017. évi költségvetése 

H a t á r o z a t 

Móricgát Község Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Kistérségi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetési tervét az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2017. május 31. 
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5. Napirendi pont 

Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

munkájáról.  

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek. 

  

Valentovics Beáta - jegyző - ismertette a Közös Hivatal 2016. évi munkájáról szóló 

előterjesztés anyagát.  

 

Csontos Máté - polgármester - elismerésének adott hangot, és köszönetét fejezte ki a közös 

hivatal egész éves munkájáért. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 

elfogadását.  

 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

 

39/2017. (V. 25.) határozat 

Jegyzői beszámoló a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi  

munkájáról 

H a t á r o z a t 

 

 

Móricgát Önkormányzatának Képviselő-testülete Móricgát Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 26.) 

önkormányzati rendelete 57. §. (2) bekezdés  b) pontja alapján a jegyző által 

készített a Hivatal munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

  

  Felelős:    Valentovics Beáta jegyző 

  Határidő:  Azonnal 

  

 

6. Napirendi pont 

 Egyebek 
 

6/1. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat 

megvalósítása. 

       (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Móricgát 

Község Önkormányzata támogatásban részesült a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése projekt keretében. Az Önkormányzat 59.479 e Ft támogatásban 

részesül, a támogatásból megújul a Móricgát kiállítóterem Zrínyi Miklós u. 47. sz. alatti 
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épülete. A felújítás keretében új nyílászárók kerülnek beépítésre, megújul az épület fűtési 

rendszere, az épület külső homlokzata, és  új mosdók kerülnek kialakításra.  

 

Javasolja, hogy Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a TOP-3.2.1-15 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt Támogatási szerződés és a 

pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírásával.  

 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

 

40/2017. (V. 25.) határozat 

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése 

projekt támogatói szerződés megkötése 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Csontos Máté polgármestert, hogy a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése tárgyában a Támogatói szerződést, valamint a 

pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatokat aláírja.  

 

  Felelős:    Csontos Máté polgármester 

  Határidő:  Azonnal. 

 

  6/2. Tájékoztatások. 

         (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a 

Jászszentlászló-Móricgát 5407 számú út felújítására a 150.000 e Ft támogatás megérkezett, az 

Önkormányzat számláján van. A közbeszerzés megkezdődött. A projekt keretében  2,4 km 

hosszan 5 méter szélességben felújításra kerül az összekötőút.     

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskolabusz beszerzése sürgető kérdéssé vált. 

Folyamatosan figyelik a pályázatokat, azonban nincs pályázati kiírás 15 személyes kisbuszra, 

csak a 8+1 személyes gépkocsit lehet beszerezni pályázati forrásból. Ez a gyermekszállítás 

helyzetét nem oldja meg, szükség van a 15 személyes kisbuszra. Ha a közeljövőben nem lesz 

pályázati kiírás, akkor a Képviselő-testületnek meg kell fontolnia, hogy lízing konstrukcióban 

vásárol egy buszt, a meglévő busz beszámításával. A Ford, a Fiat és az IVECO típusuk 

jöhetnek szóba, ezek vannak kedvező áron, megbízhatóak, bírják a földúton való közlekedést.  

 

Borsik Imre - képviselő - kérdése a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozott. 

 

Csontos Máté - polgármester - válaszában elmondta, hogy Móricgát Község 

Önkormányzata közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződést köt a 

Démász Zrt-vel. A közvilágítás korszerűsítésére is lépéseket tettek, folyamatosan keresik a 

legjobb megoldást. Szank településen megtörtént a közvilágítás korszerűsítése, az ottani 
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tapasztalatokat is számításba veszik. Az biztos, hogy ledes világítótest felszerelése esetén több 

lámpatest elhelyezése szükséges.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül 

tudomásul vette.  

 

   6/3. 2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatása pályázat megvalósítása. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté - polgármester - Móricgát Község Önkormányzat a 2016. évi 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatása pályázat keretében 9.995.059 Ft támogatásban részesült a Móricgát, Erdőszéplak 

1211 hrsz. alatti névtelen belterületi utca burkolatának felújítására. A felújítási munkálatokkal 

javasolja megbízni a Bács-Bau System Kft Kiskunmajsa, Ötfa u. 5 szám alatti vállalkozást. 

Javasolja Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a vállalkozói szerződés 

aláírásával.   

 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

 

41/2017. (V. 25.) határozat 

Vállalkozói szerződés megkötése 

Móricgát Erdőszéplak 1211 hrsz.  

névtelen utca felújítása tárgyában 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Móricgát Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móricgát Erdőszéplak 

1211 hrsz névtelen utca felújítási munkálataival megbízza a Bács-Bau 

System Kiskunmajsa, Ötfa u 5. szám alatti vállalkozást.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozói 

szerződést érintett vállalkozóval kösse meg.  

 

  Felelős:    Csontos Máté polgármester 

  Határidő:  Azonnal. 

 

 

 6/4. Tájékoztatás VP6-7.2.4.4-17 kódszámú pályázattal kapcsolatban. 

        (Szóbeli előterjesztés) 

 
Valentovics Beáta - jegyző - Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, 

valamint szennyvízkezelési fejlesztései VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázat benyújtása 

kapcsán április hónapban megtartott Képviselő-testületi ülésen született döntés alapján 

kérdéssel fordult a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához. A feltett két 

kérdésre érdemi válasz nem érkezett, 2017. május 16-i keltezéssel megérkezett a tájékoztatás, 
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miszerint a Hivatal levelét - hatáskör hiánya miatt - továbbították a Miniszterelnökséghez 

állásfoglalás kérése céljából.  
 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat-hozatal nélkül 

tudomásul vette.  

 

 6/5. Települési arculati kézikönyv elkészítése. 

         (Szóbeli előterjesztés) 

 

Valentovics Beáta  - jegyző - A települési arculati kézikönyv megalkotása kötelező, ezért  

Patkós Zsolt Társulási Tanács elnöke felkérte az Építészműhely Kft, Szilberhorn Erzsébet 

tervezőt, tegyen ajánlatot a Kistérség mindegyik településének arculati kézikönyve 

elkészítésére. Móricgát Község Önkormányzata esetében az ajánlott ár bruttó 500.000.-Ft, 

melyből 10% kedvezményt kap a település. Az Önkormányzatoknak külön kell megállapodást 

kötnie az Építésműhely Kft-vel a Települési arculati kézikönyv megalkotására.  

 

Csontos Máté - polgármester - javasolja Móricgát Község Önkormányzata a Települési 

arculati kézikönyv előkészítési munkáival bízza meg az Építészműhely Kft. Kecskemét, 

Wesselényi u. 1. tervező irodát.  

 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2017. (V. 25.) határozat 

Települési arculati kézikönyv 

elkészítése 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési arculati 

kézikönyv elkészítésével megbízza az Építészműhely Kft Kecskemét 

Wesselényi u. 1. sz. alatti tervező irodát. A vállalkozói díj bruttó 450.000.-

Ft.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozói 

szerződést érintett vállalkozással kösse meg.  

 

A Települési arculati kézikönyv elkészítésének forrása Móricgát Község 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet Általános tartaléka.  

 

  Felelős:    Csontos Máté polgármester 

  Határidő:  Azonnal. 
 

 6/6. Magyar Telekom Nyrt. mikroantenna elhelyezése önkormányzati épületen.  

        (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Magyar 

Telekom Nyrt megkereste az Önkormányzatot, hogy egy 47 cm nagyságú mikroantennát 

kíván elhelyezni Önkormányzati tulajdonú ingatlanon. A kialkudott éves bérleti díj 550 e Ft + 
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ÁFA, mely 2018. január 1 napjától érvényes. Javasolja Képviselő-testület járuljon hozzá, 

hogy az 1030/2 hrsz ingatlan megosztását követően az 1030/7 hrszú Móricgát, Zrínyi M. u. 

47. szám alatti ingatlanon lévő Magyar Telekom Nyrt bázisállomáson a Telekom 1 

mikroantennát helyezzen el.  Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a módosított 

bérleti szerződés aláírására.  

 

Móricgát Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül –az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2017. (V. 25.) határozat 

Magyar Telekom Nyrt mikro antenna 

elhelyezése  

 

H a t á r o z a t 

 

Móricgát Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a Móricgát, 

Zrínyi M. u. 47. szám alatti 1030/7 hrsz-ú ingatlanon lévő Magyar Telekom 

Nyrt bázisállomáson a Telekom 1 db mikroantennát helyezzen el.  

 

Képviselő-testület hozzájárul, hogy a polgármester a módosított bérleti 

szerződést aláírja. A bérleti díj éves mértéke 2018. január 1. napjától 

550.000.-Ft + ÁFA. 

 

  Felelős:    Csontos Máté polgármester 
         Határidő:   2017. június 30. szerződés megkötése  

 

Mivel több hozzászólás kérdés nem volt, az ülést berekesztette. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


