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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április  26-án 14 
00 

órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  Csontos Máté polgármester 

 Zöldág János alpolgármester 

 Borsik Imre képviselő  

 Deli Jánosné képviselő 

 Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott. 

 

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

az ülés határozatképes, a megjelenés 80% Tóth Antal képviselő távolmaradt.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás támogatásáról. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Csontos Máté polgármester 

 

2. Egyebek 

 

1. Napirendi pont 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás támogatásáról. 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

 

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

tervezet elfogadását. Jelenleg a TKT által biztosított orvosi ügyeleten egy orvos biztosítja az 

ügyeletet hétvégéken és ünnepnapokon. A támogatási összeg megemelése eredményeként egy 

mentő tiszt is dolgozni fog ügyeleti időben, ez által a szolgáltatás minősége javul. Móricgát 

Község képviseletében a kezdetektől azt az álláspontot képviselte, hogy nagyon nagy a körzet 

Kömpöctől  Móricgát Erdőszéplak-ig nagyon nagy a távolság, ezért mindenképpen támogatja, 

hogy két fő dolgozzon az ügyeleten. A mentőtiszt ugyanolyan jogosítványokkal rendelkezik, 

mint egy orvos. Támogatja az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet elfogadását.  

 

Tóth Antal képviselő megjelent. Csontos Máté polgármester tájékoztatta az eddig 

elhangzottakról. A megjelenés 100%. 

 

 

Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
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15/2018.(IV. 26) sz. határozat 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi  

Társulás támogatásáról 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

1. Móricgát  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget 

vállal arra, hogy a Kiskunmajsai Kistérségi Társulás által biztosított 

egészségügyi tevékenység biztosításának lakosságszám arányos összegét 

működési támogatásként, megállapodás ellenében, elszámolási 

kötelezettséggel a Kiskunmajsai Kistérségi Társulás részére az alábbiak 

szerint biztosítja: 

- Móricgát Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés terhére 57.861,- 

Ft-ot 

- Móricgát Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére 

22.373,- Ft-ot. 

-  

A támogatás 2018. évben  Móricgát Község Önkormányzatának 2018. évi 

költségvetését megállapító 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

Általános tartalék előirányzata terhére kerül kifizetésre.  

 

2. Móricgát  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

2. Napirendi pont 

Egyebek. 

 

2/1 EFOP-1.5.3-16-2017-00009 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben - kedvezményezett térségek, A kiskunmajsai konzorcium által 

vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt 

támogatási szerződése módosításának jóváhagyása. 

 (Szóbeli előterjesztés) 

 

Csontos Máté - polgármester - Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a EFOP-1.5.3-16-

2017-00009 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett 

térségek, A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben” című projekt támogatási szerződése módosításának jóváhagyása tárgyában. 

Javasolja a támogatási szerződés módosítását, azaz a Magyar Diáksport Szövetség 

konzorciumi tag kilépését és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesület, mint új 

konzorciumi tag belépését.  Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert, hogy a támogatási szerződés 

módosításához szükséges intézkedéseket konzorciumvezetőként megtegye, és a támogatási 

szerződés módosításához szükséges módosított konzorciumi megállapodás aláírja.  
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Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2018.(IV. 26) sz. határozat 

EFOP-1.5.3-16-2017-00009 „Humán szolgáltatások  

fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek,  

A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán  

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt  

támogatási szerződése módosításának jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 

 

1 ./ Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

„EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú „Humán szolgáltatások fejlesztése 

térségi szemléletben - kedvezményezett térségek, A kiskunmajsai konzorcium által 

vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt 

támogatási szerződése módosításának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és 

támogatja a támogatási szerződés módosítását, azaz a Magyar Diáksport Szövetség 

konzorciumi tag kilépését és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesület, 

mint új konzorciumi tag belépését.  Móricgát Község Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza Ábrahám-Fúrús András polgármestert, hogy a támogatási 

szerződés módosításához szükséges intézkedéseket konzorciumvezetőként 

megtegye, és a támogatási szerződés módosításához szükséges módosított 

konzorciumi megállapodás aláírja. 

 

Felelős: Csontos Máté polgármester 

Határidő: A támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtása  

 

2/2 Tájékoztatások 

 

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

a Kiállítóterem felújítása. Az új kazán a helyén van, ablakok és külső nyílászárók cseréje 

megtörtént, a mennyezet szigetelése folyamatban van. A vizes blokk felújítása is folyamatban 

van, akadálymentesített wc helyiség is kialakításra kerül. A presszó üzemeltetéséről 2018 

őszén fognak  dönteni. Célja az, hogy legyen egy kulturált vendéglátóhely.  

 

A település meghívást kapott a Gyergyói Falunapra, amely 2018. augusztus 12-13-án kerül 

megrendezésre.  Előre láthatólag két kis busszal utaznak ki, 18 fő érkezését jelezte vissza. 

Tervei szerint nyugdíjas önkormányzati dolgozókat is kivisznek, akik még nem jártak 

Gyergyóban. A meghívást megkapták, köszönettel elfogadták.  

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a VP pályázatban lévő traktorok beszerzése 

kapcsán komoly akadályokkal küzdenek. Móricgát Község Jászszentlászló Község 

Önkormányzatával konzorciumban kettő darab MTZ 820.4 traktort, egy darab gyűrűs hengert 

és egy darab grédert vásárol. A közbeszerzés megindult. Azonban a pályázatban szereplő 

típusú traktort 2018. január 1-től nem lehet forgalomba helyezni. Egy traktor van, amely 

jelenleg forgalomba helyezhető, a másik traktor amit a kereskedő kínál, drágább a 

pályázatban szereplő árnál. 
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Tóth Antal - képviselő - álláspontja szerint nincs szüksége a településnek új traktorra! A 

jelenlegi traktor sem dolgozik öt napnál többet egy év alatt a település érdekében. A dűlő 

utakat most is külsős vállalkozó javította. A jelenlegi traktor után kellene rögzíteni egy vagy 

két oszlopot, azzal kellene végigmenni az utakon. Ezzel megszűnnének a padkák a 

földutakon. A tanyán élők borzasztó helyzetben vannak. A Görög János előtti út katasztrofális 

állapotban van. Aki tanyán él és naponta többször mennie kell valahova, nagyon rossz utakon 

tud csak közlekedni. Nem ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat újabb traktort vásároljon, 

ráadásul MTZ-t, de ezt már a kezdetektől fogva hangsúlyozta. Véleménye szerint sokkal 

racionálisabb kiadás lett volna, ha a Kultúrház kap új kerítést.  

 

Csontos Máté - polgármester - elfogadja Tóth Antal álláspontját. Valóban rosszak az utak, 

de az időjárás is nagyon mostoha. Ha majd esik eső, azonnal végig mennek az utakon, mert 

most nagyon száraz és az agyagos utakat nem bírják fellazítani. Az a baj, hogy  a Görög János 

előtti út hullámos is. A dűlőutakat szakemberrel csináltatta meg a közelmúltban, folyamatosan 

igyekeznek karbantartani a földutakat.  

 

Tóth Antal - képviselő -  a szakember helyett inkább mondjunk vállalkozót. Végigment az 

utakon és ennyi. Az agyagos utakon végig kellene menni egy tárcsával ötször-hatszor és 

akkor már sokat segítene. Fellazulna az út és el lehetne egyengetni. A móricgáti utak nem 

olyan kemények mint például a Tisza mellett. Az Önkormányzatnak jelenleg is van traktorja, 

miért nem lehet ezt megcsinálni? 

 

Csontos Máté - polgármester - megköszönte a hozzászólást, bizonyos kérdésekben egyetért 

vele. Mindent megtesznek az utak karbantartása érdekében.   

  

Borsik Imre - képviselő - sokan kérdezik, hogy mikor fizetik a 12.000.-Ft rezsicsökkentést, 

amit azok a személyek kapnak, akik nem gázzal fűtenek?  

 

Valentovics Beáta - jegyző - a Kormány felhatalmazása alapján a Belügyminiszter és 

Nemzetgazdasági miniszter együttesen dolgozza ki annak a feltételrendszerét, hogy mi módon 

lehet kompenzálni azokat a háztartásokat, ahol nincs vezetékes gáz. Erről a későbbiekben 

tájékoztatják az Önkormányzatokat és a lakosokat.  

 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Móricgát Község Önkormányzata 11 erdei 

köbméter fát kapott, amely a 2017 évi tűzifa támogatáshoz kapcsolódik, annak kiegészítése. A 

támogatás kiosztásának feltételét még meg kell vizsgálni.  

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt Csontos Máté polgármester az ülést berekesztette.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Csontos Máté Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


