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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2018. január 30-án 10 
30 

órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal 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.  

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül - az ülés napirendjét az alábbiakban fogadta el: 

 

1. Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló ../2018. (.........) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester  

 

2. A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

   

 

 

1. Napirendi pont. 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló ../2018. (.........) önkormányzati rendelet-tervezet 

jóváhagyása.  

(Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté - polgármester - ismertette az előterjesztés anyagát. Javasolja a rendelet-

tervezet elfogadását.  

 

Deli Jánosné - ügyrendi bizottság elnöke - Ügyrendi Bizottság az SZMSZ módosításáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta. Támogatja annak jóváhagyását.  
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Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Móricgát Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete) 

 

 

2. Napirendi pont.  

 A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

Csontos Máté- polgármester - ismertette az írásbeli előterjesztés anyagát. Támogatja a 

központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról szóló előterjesztés 

elfogadását.  

 
1/2018. (I. 30.)  határozat 

Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának  

finanszírozásáról 

 

H a t á r o z a t 

1. Móricgát Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi 

ügyelet feladatának ellátását a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft-vel (6500 Baja, Szőlő u. 68/P. 1/3.) kívánja megoldani.  

2. Móricgát Község  Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 

Baja, Szőlő u. 68/P. 1/3.) szerződést kössön a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő Bács-Kiskun Megyei Területi Hivatallal annak érdekében, hogy 

a Kft. az ügyeleti ellátás finanszírozását közvetlenül megkapja.  

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

 

  

 Csontos Máté  Valentovics Beáta  

 polgármester jegyző 


